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Maskva nenori plėsti konflikto 

Rusijos valstybės Dūma. 

Vilnius, liepos 20 d. (Alfa.lt) — 
Didžiausi britų laikraščiai vertina 
Maskvos atsakymą į Rusijos diploma
tų išsiuntimą iš Didžiosios Britanijos, 
vizų išdavimo apribojimą ir bendra
darbiavimo mažinimą kai kuriomis 

kryptimis kaip Maskvos nenorą plės
ti diplomatinį susipriešinimą. 

„Maskvos atsakymas, kad ir tvir
tas, buvo švelniausias iš galimų atsa
komųjų veiksmų, — penktadieni rašo 
konservatyvus dienraštis 'The Daily 

Telegraph'. — Buvo nuogąstavimų, 
kad Kremlius išsiųs daugiau Brita
nijos diplomatų." 

„Kremliaus atsakymas buvo 
švelnesnis nei daugelis tikėjosi", — 
sutinka kairysis dienraštis „The 
Guardian", pažymėdamas, kad ,ja
me nėra kaltinimų Britanijai šnipi
nėjimu, nepaisant Andrėj Lugovoj, 
kaltinamo Aleksandr Litvinenko nu
žudymu, teigimų, kad su šia byla su
sijusi Britanijos žvalgyba MI 6." 

„Rusija davė simetrišką atsaky
mą į keturių jos diplomatų išsiunti
mą iš Britanijos tiksliai pagal princi
pą 'akis už akį, parodydama, kad ne
nori plėsti susipriešinimo dėl pa
grindinio įtariamojo buvusio KGB 
agento A. Litvinenko nužudymo 
Londone byloje išsiuntimo", — ko
mentuoja kitas kairysis dienraštis 
„The Independent". 

„Rusai primygtinai teigia, kad 
konstitucija draudžia jiems išduoti 
Rusijos pilietį, kad šis būtų patrauk
tas į teismą užsienyje", — konstatuo
ja dešinysis dienraštis „The Times". 

Įvertintas ir Rusijos prezidentas 
V Putin, „sušvelninęs Rusijos ir Bri
tanijos diplomatinį susipriešinimą." 

Tarnybą policijoje paliko 350 pareigūnų 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) — 

Per šį pusmetį tarnybą Lietuvos poli
cijoje paliko 344 policijos pareigūnai. 
Policijos komisariatų vadovai suka 
galvas, ką daryti toliau, nes išeinant 
iš policijos profesionaliems tyrėjams, 
ėmė strigti bylų tyrimai. Šiuo metu 
Lietuvoje jau trūksta apie 1,000 po
licininkų. 

Iš darbo išeidami policininkai sa

vo vadovams aiškina, kad statybinin
kai uždirba 7,000, vairuotojai 5,000, 
o policininkas, sprendžiantis žmo
gaus likimą — 1,200 litų. 

Pasak ikiteisminio tyrimo įstaigų 
profesinės sąjungos pranešimo, ge
neralinio komisaro pavaduotojas Kęs
tutis Tubis prognozuoja, kad iki 2008 
metų sausio 1 dienos įstatyme nu
matytas 20 metų tarnybos stažas 

sueis beveik 900 pareigūnų ir jie gali 
palikti tarnybą. 

Laikinasis Trakų rajcno policijos 
vadovas Ernestas Lenkauskas, ap
žvelgdamas komisariato veiklą, nu
rodė, kad Trakų policija susiduria su 
dideliu darbuotojų stygiumi. Pasak 
jo, žiemą buvo dienų, kai siaučiant 
gripui, iš 110 darbuotojų į darbą atei
davo 20. 
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Lietuviai darbovietėse neužsisėdi. 

Lietuviai viršvalandžių nedirba 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) — 2006 metų duomenys rodo, kad lietu-

Lietuvos dirbantieji vidutiniškai dir
ba mažiau valandų per savaitę nei 
Europos Sąjungos piliečiai bei arti
miausi kaimynai. 

viai vidutiniškai dirba 39,7 valandos 
per savaitę, tuo tarpu ES šalių vidur
kis — 40,5 valandos. 

Latvijoje šis rodiklis yra 42,2, Es-
ES tyrimų agentūros „Eurostat" tijoje — 41 valanda. 
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Kražiuose — 
Leonardo 
da Vinci 
paveikslas? 

Kražiai, liepos 20 d. (ELTA) — 
Manoma, kad vienas iš garsaus italų 
dailininko Leonardo da Vinci kūri
nių ar jo kopijų XVII amžiaus pabai
goje galėjo puošti ir Kražių bažnyčią. 
Šią hipotezę „Šiaulių krašte" iškėlė 
genialaus dailininko kūryba besido
mintis Jonas Nekrašius. 

Istoriniuose šaltiniuose minima, 
kad 1621 metais ant Radvilų rūmų 
pamatų Kražiuose jėzuitai pradėjo 
statyti bažnyčią, kuri buvo baigta 
1689 metais. Didžiajame altoriuje 
buvo garsaus dailininko Leonardo da 
Vinci Svč. Mergelės Marijos paveiks
lo kopija. 

Dar konkretesnių detalių pa
teikia Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius savo „Žemaičių vyskupys
tėje" rašęs: „(...) Metuose 1689 pa
baigę darbą įskūrė (Kražių) Naujoj 
bažnyčioj. (...) Vidurį bažnyčios jeza-
vitai papuošė dvylika altorių dailidės 
darbo. Didžiajame pakabino gražią 
maliavonę arba abrozdą, išrašytą Va
lakų žemėj per Leonardą da Vinčį". 

Pasak J. Nekrašiaus, viena ne
ginčijamai žinoma, kad būtent į Kra
žiuose pastatytą bažnyčią jėzuitai at
vežė iš Romos Leonardo da Vinci 
Švč. Mergelės Marijos paveikslą arba 
jo kopiją. Tačiau apie šj reikšmingą 
ir mažai tyrinėtą faktą Leonardo da 
Vinci biografai, istorikai ir jo kūry
bos tyrinėtojai visiškai neužsimena. 
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Iš Ateitininkų gyveninio 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Nauja 
„Ateitis" 
Romualdas Kriaučiūnas 

Tai trečias šių metų numeris ir 
34-tas nuo to laiko, kai „Atei
tis" gr}žo į laisvąją Lietuvą. Šis 

numeris iš Vilniaus buvo išsiųstas 
birelio 5 dieną. Po trisdešimt dviejų 
dienų jis jau buvo mano rankose JAV 
Kiek suprantu, žurnalas yra siunčia
mas pirmos klasės paštu, bet eina tris 
kartus ilgiau negu kiti pirmos klasės 
laiškai. 

Pačiame pirma
jame skyrelyje — 
šianDien — po E.P 
inicialais taikliai 
apžvelgiamas nu
merio turinys. Pra
džiai, tuo aptarimu, 
gerokai sutrumpin
tu, ir pasinaudosiu. 

Elona Vaišnie-
nė klausia, kodėl vi
suomeniškas kapi
talas yra gyvybiškai 
svarbus. Tai žmo
nių bendruomenės 
įpročių rezultatas. 
Svarbiausia, išėji
mas iš asmeninės erdvės į viešąją -
ateiti ir susipažinti, išmokti telkti 
žmones, viešai kalbėti, reikšti savo 
poziciją, diskutuoti. 

Arimantas Raškinis kalba apie 
vertikalųjį ir horizontalųjį veikimą 
kaip svarbiausias organizacines gali
mybes. Erlandos Polekaitės labai įdo
mus ir kruopščiai paruoštas straips
nis apie Lietuvos aukštojo mokslo sis
temos istoriją. 

Nemažai vietos skirta šv. Tere
sėlės Lizjietės — Bažnyčios mokyto-

Po šv. Mišių Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje Čikagos ateitininkai (daugiausia iš Šoliūnų giminės!) susitiko su Ateitininkų fede
racijos pirm. Vygantu Malinausku ir „Ateities" redaktore Reda Sopranaite. Vygantas dalyvaus Studijų savaitgalyje Dainavoje, o 
Reda baigia redaguoti š.m. „Ateities" ketvirtą numerį, iš k: Marius Poskočimas, Rita Kušeliauskaitė, Zita Kušeliauskienė, Vygantas 
Malinauskas, Ieva Misiūnaitė, Reda Sopranaite, Gintas Kušeliauskas, Kastytis Šoliūnas, Sigita Poskočimaitė, Lina Poskočimaitė, 
Krista Šoliūnienė ir Rasa Poskočimienė. Nuotrauka Ramunės Kubiliūtės. 

jos — vaidmeniui mums ir pasauliui... 
Martynas Grašys kviečia mus ati
džiau pažvelgti į Jaunimo dienas, 

kurios pasibaigė lie
pos 1 d. Dienų šūkis 
buvo „Būk drąsus, 
nebijok!" 

Sekant Ateiti
ninkų metine tema, 
kun. Robertas Gri
gas skatina švęsti 
Kristų šeimoje. Apie 
iššūkius šeimos ins
titucijai rašo Leonas 
Maciūnas. Lietuvos 
Respublikos Seime 
vykusią konferenci
ją aprašo Vita Bal
tušytė. Si konferen
cija buvo skirta Pa
saulinei gyvybės 
dienai paminėti. 

Ses. Pranciška su entuziazmu 
prisimena jaunimo rekolekcijas Dai
navos jaunimo stovykloje JAV Šiau
rės Amerikos ateitininkų tarybos dar
bus ir planus glaustai pristato Aldas 
Kriaučiūnas. Toliau skaitome Jūratės 
Stučinskaitės aprašymą apie rekolek
cijas ir Liutauro Serapino dalyvavimą 
Altenberg žiburių šventėje. 

Bernardo Gailiaus knygą „Par
tizanai tada ir šiandien" aptarė Er-
landa Polekaitė. Martynas Gražys 
kalbėjosi su Lietuvos Vyskupų kon-

,,Ateities" redakcija prašo: 

Jei kas savo šeimos ar pažįstamų albumuose turi prieškario ateiti
ninkų veiklą atspindinčių ar konkrečių ateitininkų nuotraukų, prašo
me jas su kuo išsamesniais aprašymais siųsti j „Ateities" redakciją. 

Jei nuotraukų savininkai negali jų dovanoti, redakcija perfotografuos ir 
grąžins. Arba galite siųsti elektronines fotografijų versijas ei. paštu: 
zurnalas@ateitis.lt. 

Fotografijos bus naudojamos ,,Ateityje". Taip pat bus sukurta intemetinė 
fotogalerija. Ateitininkijos 100-mečio proga bus surengta istorinių fotog
rafijų paroda. 

Nuotraukas siųsti: „Ateitis", Pilies g. 8, Vilnius 

Liepos 14 d. šeštadienio „Drauge", skyrelyje „Iš ateitininkų gyvenimo" 
V\jo8 Lietuvininkaitės straipsnyje „Visuomeniškumas: jausti už kitą atsakomy
bę" vienas iš sakinių buvo išspausdintas ne taip, koks jis buvo straipsnio autorės 
originale. Vietoj sakinio „Kitas pavyzdys: užuot dovanoję žaislus ar pinigus savo 
draugams, kurie yra visko pertekę, mūsų šeima paaukoja 'Heifer' organizacijai 
to žmogaus vardu", turėtų būti — „Taip pat vietoj duoti žaislą ar pinigų, ar kokį 
giftcard, mes dažnai duodame auką 'Heifer' organizacijai to žmogaus vardu". 

Redakcija. 

ferencijos jaunimo pastoracijos tary
bos sekretore Margarita Vyskupai-
tiene. Veiklos aprašymuose skaitome 
apie Kauno šv. Ignaco Lojolos moks
leivių ateitininkų kuopą, apie Lietu
vos jaunimo dienas, apie tradicinį 
respublikini mokinių konkursą, lie
čiantį Lietuvos kovų už laisvę ir ne
tekčių istoriją. 

Atskiruose skyreliuose daugiau 
įdomių kronikų iš moksleivių ir stu
dentų ateitininkų sąjungų veiklos. Į 
akį strigo Emilijos Urbonaitės mintys 
apie studentus ateitininkus. Ji kelia 
susirūpinimą, kad jie kažkur dingę. 
Jos kritiška akis prie tų „dingusiųjų" 
taip pat rikiuoja ir Ateitininkų fede
racijos „viršūnes", a te i t in inkų elek
troninėje konferencijoje buvo pasiro-

S e n d r a u g i ų 
ateitininkų stovykla 

liepos 29- rugpjūčio 5 
Dainavoje 

Nors jau visos vietos užimtos, 
visuomenė yra kviečiama atvykti 
į stovyklq kas dienq 10 vai. ryto 

pasiklausyti paskaitų. 

PROGRAMA: 

Pirmadieni, liepos 30 d. Vitas Un-
derys: Visi norim dalyvauti! įspūdžiai 
grįžus iš APPLE kursų Lietuvoje 

Antradienį, liepos 31 d. Ramūnas 
Astrauskas: Šiandieninė lietuvių emi
grantų visuomenė, gyvenimiškosios 
realijos ir perspektyvos 

Trečiadienį, rugpjūčio 1 d. Elena 
Rančienė: Šeima — modernumas ir 
klasika. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d. Andrius 
Kazlauskas ir Danutė Sirgėdienė: 
Švento Rašto pagrindai mūsų tikėjime 

Penktadienį, rugpjūčio 3 d. Pranas 
Pranckevičius: Gamtosauga šeimoje; 
Saulius Kliorys: Gamtosauga kaime 

Šeštadienį, rugpjūčio 4 d. Ateitininkų 
kaimas ir katalikų pasaulis: diskusijos 
apie sendraugių užduotis. Diskusijas 
ves Ateitininkų sendraugių sąjungos 
centro valdybos pirmininkė Janina 
Udrienė ir kiti valdybos nariai. 

džiusi žinutė, jog Ateitininkų federa
cijos valdyba priėmė strateginį metų 
veiklos planą. Tuo ir baigėsi informa
cija. Gal kas galėtų paaiškinti, kas ta
me plane numatyta, kad net organi
zacijos nariai su juo nebuvo supažin
dinti?" 

Nukelta į 11 psl. 
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POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI 
Apaštališkasis laiškas „motu proprio datae" 

SUMMORUM PONTIFICUM 
I dalis 

Popiežiai iki pat šių laikų rūpi
nosi, kad Kristaus Bažnyčia dieviška
jai Didybei visada teiktų deramą kul
tą „dėl Jo vardo šlovės ir garbės" bei 
„dėl visos Jo šventosios Bažnyčios 
naudos". 

Nuo neatmenamų laikų laikytasi 
ir ateityje turėtų būti laikomasi prin
cipo, „pagal kur j kiekviena dalinė 
Bažnyčia turi būti santarvėje su vi
suotine Bažnyčia ne tik tikėjimo mo
kymu bei sakramentiniais ženklais, 
bet ir iš apaštališkos ir nepertrau
kiamos tradicijos perimtais papro
čiais, kurių būtina laikytis ne vien 
klaidoms išvengti, bet ir sveikam ti
kėjimui perteikti, nes Bažnyčios mal
dos įstatymas (lex orandi) atitinka jos 
tikėjimo įstatymą (lex credendi)" (1). 

Tarp deramai tuo besirūpinusių 
popiežių išsiskiria šventasis Grigalius 
Didysis. Sis popiežius jaunoms Euro
pos tautoms rūpinosi perteikti tiek 
katalikų tikėjimą, tiek romiečių anks
tesniais amžiais sukauptus kulto bei 
kultūros lobius. Jis paliepė apibrėžti 
ir išsergėti Romoje švęstos šventosios 
liturgijos - tiek Mišių aukos, tiek offi-
cium divinum - formą. Jis palaikė 
vienuolius ir vienuoles, kurie tarnavo 
vadovaudamiesi Benedikto regula ir 
visur kartu skelbė Evangeliją, savo 
gyvenimu liudydami išganingą Regu
los ištarą, kad „niekam neteiktina 
pirmenybė Dievo darbo atžvilgiu" 
(cap. 43). Taip šventoji liturgija, šven
čiama pagal romiškąjį paprotį, pada
rė vaisingą ne tik daugelio tautų tikė
jimą ir pamaldumą, bet ir jų kultūrą. 
Akivaizdu, kad įvairių pavidalų loty
niškoji Bažnyčios liturgija visais 
krikščioniškosios epochos amžiais 
teikė paskatų daugybės šventųjų 
dvasiniam gyvenimui, stiprino dau
gybės tautų religinę dorybę bei jų 
pamaldumą darė vaisingą. 

Tam, kad šventoji liturgija veiks
mingiau atliktų šią užduotį, ypatingą 
dėmesį skyrė daug kitų popiežių, tarp 

kurių iškyla šventasis Pijus V Para
gintas Tridento Susirinkimo, jis su 
dideliu pastoraciniu uolumu atnauji
no Bažnyčios kultą, rūpinosi patai
sytų ir „Bažnyčios tėvų normų lai
kantis atnaujintų" liturginių knygų 
leidimu bei perdavė jas lotyniškajai 
Bažnyčiai jomis naudotis. 

Tarp Romos rito liturginių kny
gų aiškiai išsiskiria Romos mišiolas, 
rutuliojęsis Romos mieste ir vėles
niais amžiais laipsniškai įgijęs for
mas, labai panašias į gyvuojančias 
naujesnėse kartose. 

„Būtent to paties tikslo popiežiai 
siekė vėlesniais amžiais, prie naujų 
laikų taikydami ar pagal tai nustaty
dami ritus bei liturgines knygas ir 
galiausiai mūsų amžiaus pradžioje 
ėmęsi platesnio atnaujinimo" (2). 
Taip elgėsi mūsų pirmtakai Klemen
sas VIII, Urbonas VIII, šventasis 
Pijus X (3), Benediktas Xy Pijus XII 
ir palaimintasis Jonas XXIII. 

Naujesniaisiais laikais Vatikano 
II Susirinkimas išreiškė troškimą vėl 
atnaujinti prideramą dėmesingumą 
bei pagarbą kultui bei pritaikyti jį 
prie mūsų laikų poreikių. Tokio troš
kimo akinamas, mūsų pirmtakas po
piežius Paulius VI 1970 metais pa
tvirtino lotyniškajai Bažnyčiai skir
tas reformuotas ir iš dalies atnaujin
tas liturgines knygas. Visame pasau
lyje jos buvo išverstos į daugelio tau
tų kalbas ir noriai priimtos vyskupų 
bei tikinčiųjų. Jonas Paulius II per
žiūrėjo Romos mišiolo trečią editio 
typica. Taip popiežiai prisidėjo, kad 
„šis tam tikras liturginis pastatas" iš 
naujo suspindėtų savo „kilnumu ir 
darnumu" (4). 

Kai kuriose vietovėse nemažai 
tikinčiųjų tokia meile ir taip jausmin
gai buvo ir tebėra prisirišę prie jų 
kultūrą bei dvasią giliai persmelku
sių ankstesnių liturginių formų, kad 
popiežius Jonas Paulius II, skatina
mas tokių tikinčiųjų pastoracijos 
sumetimų, Dievo kulto kongregacijos 
parengtu ypatingu indultu Quattuor 

Senų fotografijŲ 
magija 

1 

DALIA CIDZIKAITE 

Sutikite, jog albumas su senomis, nutrintomis, įbrėžtomis, užlenk
tais kampeliais ar visai be jų, sunkiai įžiūrimais veidais ar žmonių 
figūromis nuotraukomis sulaiko mūsų dėmesį. Vadinkime tai — 

juodai baltų, pilkšvų fotografijų magija. Magija, kuri „nuginkluoja" net ne 
tuo, kas joje yra nufotografuota ar, senoviškiau sakant — nutraukta, bet 
jau vien pačiu faktu, kad ji pasibeldžia į mūsų duris iš mums menkai ar 
visai nepažįstamos praeities, iš ten ir tada, kada mūsų dar nebuvo, kada 
mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai buvo jauni, gal net nevedę ir sunkiai 
mums atpažįstami. 

Taip galvoju vartydama neseniai į redakciją atkeliavusią Jeannette 
Swist knygą-fotoalbumą „Images of America. Back of the Yards", išleistą 
„Arcadia Publishing" leidyklos. Knyga dar visai šviežia, jos oficialus pri
statymas, jei neklystu, įvyko birželio 4 dieną. Daugelis mūsų žino, net ir 
negyvendamas Čikagoje, apie šį kadaise lietuvių, lenkų, slovakų, čekų gy
ventą rajoną. Užtenka tik paminėti amerikiečių žurnalisto ir rašytojo 
Upton Sinclair pavardę ir prieš akis iškils jo romane „The Jungle" (1906) 
pavaizduotas lietuvis Jurgis su savo šeima, jų vargingas ir sunkus gyve
nimas Amerikoje, Čikagoje, ne kur kitur — o Back of the Yards. Beje, 
2006 metais „Rodopi" leidyklos išleistoje knygoje „Upton Sinclair: The 
Lithuanian Jungle" jos autorius prof. Giedrius Subačius įrodė, jog tiek 
Jurgis, tiek Ona ir net jų vestuvės nebuvo Sinclair išgalvotos, jis jas matė 
XIX amžiaus pradžioje apsilankęs Back of the Yards. 

Į šių ir kitų knygų apie šį Čikagos rajoną gretas Swist knyga-albumas 
įsijungia ne tik papildydama ankstesniuosius tyrinėjimus, bet pasiūly
dama mums užsidėti kitokius akinius ir į sunkų skerdyklose dirbusių dar
bininkų gyvenimą XX amžiaus pradžioje pažvelgti kitaip — per fotoa
parato linzę. O į ją pateko tikrai vienos gražiausių ir įsimintiniausių Back 
of the Yards bendruomenės gyvenimo akimirkų: vestuvės, gatvės eitynės, 
„Walgreens" parduotuvės atidarymas, moterų klubo susirinkimai, il
giausių kasų savininkės rinkimai, paįvairinti, žinoma, viena kita liūdnes
ne scena iš gyvenimo: laidotuvėmis, streikais dėl geresnių .darbo sąlygų. 
Kaip ir kiekvienas kitas Čikagos rajonas, Back of the Yards buvo ne tik 
skerdyklos, bet ir įvairūs klubai, organizacijos, sporto komandos, baž
nyčios, parduotuvės, turgūs, o svarbiausia — žmonės, bendruomenė, kuri 
buvo ir yra kiekvienos vietovės gyvybė. 

Tie, kurie šiame albume pasiges daugiau lietuviškumo ar lietuviškų 
detalių nei jų ten yra, apsidžiaugs sužinoję, jog pati knygos autorė yra 
lietuvių kilmės (jos motina — lietuvė). Negana to, ji gimė ir užaugo Back 
of the Yards. Prieš keletą metų Swist smalsumas sužinoti, kas rašoma jai 
motinos paliktuose lietuvių kalba parašytuose laiškuose, nuvedė ne tik į 
Balzeko muziejų, kur jai pavyko laiškus išversti, bet ir į pačią Lietuvą. 
Ten ji susitiko su giminaičiu, susipažino su jo šeima, aplankė kapus, ku
riuose, pasak jos, guli visi motinos laiškuose suminėti žmonės. Sugrįžimai 
į motinos gimtinę nepasibaigė, knygos autorė prasitarė, jog jos laukia dar 
daug naujų atradimų Lietuvoje. Vienas jų — Kauno ir jo apylinkių aplan
kymas, mat ten gimė ir užaugo jos senelis. 

Swist neslėpė, jog šis knygos-albumo sumanymas, jo įgyvendinimas 
buvo emocionalus išgyvenimas. Tą minėjo ir keletas į knygos pasirašymą 
lietuviškame „Healthy Food" restorane liepos 19 dieną susirinkusių Swist 
klasiokų, dar iš pradinės Sv. Kryžiaus parapijos mokyklos laikų. Jie sakė, 
jog tai, ką padarė Jeannette, yra svarbu ir jiems — juk tai jų istorija: ne 
vieną įvykį, „pagautą" nuotraukoje, jie patys matė, išgyveno, o neretai ir 
patys jame dalyvavo. 

Swist knyga-albumas lakoniškas: joje mažai žodžių, užtat daug vaizdų 
— joje yra apie 250 fotografijų ir kiekviena jų sulig kiekvienu naujai ver
čiamu puslapiu priverčia stabtelėti, atidžiau įsižiūrėti, nusišypsoti ir pa
galvoti, koks gyvas ir gyvastingas, knibždantis žmonių buvo tas Čikagos 
rajonas. Knyga-albumas suskirstyta į septynis skyrius, nuotraukos iškal
bingai pasakoja apie kažkada gyvenusius žmones, šeimas, įvykius ir ren
ginius, tarybas ir komitetus. Žinia, kiekvienas šį albumą į rankas paėmęs 
ieškos kažko kito, o ir pastebės skirtingus dalykus. 

Sakoma, kad daug kas gyvenime gali būti iškalbingas ar iškalbinga: 
tyla, ištartas žodis, garsas. Pavarčius Swist knygą-albumą galima sakyti, 
jog iškalbingas gali būti ir vaizdas, šiuo atveju — sena, nutrinta nuotrau
ka. 

Popiežius Grigalius Didysis 

abhinc annos 1984 metais leido nau
dotis 1962 m. Jono XXIII išleistu Ro
mos mišiolu. 1988 metais Jonas Pau
lius II savo apaštališkuoju laišku 
„motu proprio" Ecclesia Dei vėl 
paragino vyskupus plačiai ir dosniai 
teikti tokią galimybę to prašantiems 
tikintiesiems. 

(1) Inst i tut io genera l is Missalis 
Romani, Editio tert ia, 2002 , 397 . 

(2) Jonas Paulius II. Apaštališkasis 

laiškas Vicesimus quintus annus (1988 
12 04), 3: AAS 81 (1989), 899. 

(3) Ten pat. 
(4) Šv. Pijus X. Apaštališkasis laiš

kas „motu proprio datae" Abhinc duos 
annos (1913 10 23): AAS 5 (1913), 
4 4 9 - 4 5 0 ; plg. Jonas Paulius II. Apašta
liškasis laiškas Vicesimus quintus annus 
(1988 12 04), 3: AAS 81 (1989), 899. 

Pagal „Bažnyčios žinias" parengė 
N. Šmerauskas 
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iVVOJIffOJVJ? 

PILIETIŠKUMAS 
BE MORALĖS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Skaudina iki šiandien Lietuvoje 
išsilaikiusios gilios politinės ir mora
linės duobės. Šių gyvenimo įgriuvų 
pagrindinės priežastys yra sunkiai 
išnaikinami sovietiniai virusai ir gob
šumas. 

Net šiais laikais ten kartas nuo 
karto iškyla esminis klausimas: ar 
tiesa, kad Lietuva buvo daug dešimt
mečių Sovietų Sąjungos okupuota? 
Kai kurie mūsų istorikai ir politolo
gai, save laiką mokslą įsimylėjusiais, 
šitai neigia. Pagal juos — jokios oku
pacijos nebuvę. Tai vis sovietinę isto
rinę „tiesą" atkakliai giną kryžiuo
čiai, daugiausia komptūro Juozo 
Žiugždos auklėtiniai. Kad 1940 m. 
birželio 15 d. Lietuvoje susigrūdo 
dešimtys tūkstančių tankų ir šimtai 
tūkstančių sovietinių kareivių, tie is
torikai mano, kad tai buvusi ne oku
pacija, bet atlaidai. Jie net jau prade-

Prezidentas. Tai A. Pocius yra geras, 
tai nekoks, tai jis labai gudrus (pvz., 
buto privatizavimas laiku), tai tik 
paprastas KGB atsarginis. Šis atsar
ginis viešai tvirtino žinąs, kas nužudė 
Abramovičių, kas susprogdino gele
žinkelio tiltelį ir vieno dienraščio pas
tatėlį. Tai jau didelė gudrybė. Bet 
niekam šių paslapčių neatidengė, o 
prokurorai ir teismai iš jo žinių ne
pareikalavo. Taigi VSD herojus, tiek 
laiko murkdęs Seimą ir suglumintą 
Prezidentą, šypsodamasis ir laimikiu 
apsikrovęs, pasitraukė ar buvo iš
prašytas. VSD atvejis pavertė nesu
prantamais A. Pociaus užtarėjus, kai 
kurias partijas ir V Adamkų, o visuo
menėje paliko neatsakytą klausimą: 
kodėl Lietuvoje viena po kitos veisiasi 
keistenybės? (VSD istorija gerokai 
pakenkė prez. V Adamkui. Prasidėjo 
nauji priekaištai, kartojami seni. 
Pvz., vėl prisimenamas KGB genero
lo V Jakumino apdovanojimas Ko-

Jei melavai, kai tavo gudraus meto niekas 
nesuprato, jei vogei, kai niekas nematė, tavo 
„pilietiškumas" nenukentėjo, įstatymai ne
sulaužyti, kalėjime nesėdėsi. Jei kartais juoda
me tavo darbe pasimaišė koks liudininkas, pa-
kišk jam, kad tylėtų. Taigi — liksi pilietis kaip 
krištolas, globalistas kaip reikiant 

da kalbėti, kad Sausio 13-osios tik
rieji agresoriai buvo tie, kurie žuvo 
prie TV bokšto Vilniuje. Šių istorinių 
melų ansamblį sudaro partizaninių 
kovų niekintojai (gal net buvę stri
bai) ir Maskvos universitetų bernu
žėliai, diriguojami Liudo Truskos. O 
Lietuvos nacionalinė televizija savo 
laidose prieš Vasario 16-ąją skelbė, 
kad labiausiai nusipelnę asmenys 
siekiant šiandieninės nepriklausomy
bės buvo A. Brazauskas, K. Pruns
kienė, G. Kirkilas ir P Gylys. Tai įžei
dus šaipymasis iš tikros aukos hero
je-

Kodėl šis ir kiti TV kanalai jun
giasi į melų ansamblį? Ar jie netiki 
geografija, Sibiro ir jo lagerių bu
vimu, netiki ten besimėtančiais ka
linių kaulais? Ar nežino, kad po baus
mių iš Sibiro grįžusiems neleido 
Lietuvoje registruotis, o neleido kaip 
tik Brazausko, Prunskienės, Kirkilo 
ir Gylio bendrininkai? Kokia įdomi 
TV informatorių moralė. Mokslas 
ieško tiesos, tačiau kai kurie mok
slininkai ją kuria. Kuria tokią, kokią 
pas juos kas nors užsako. Gal Mask
va. Juk papirkinėjimai iš ten nesi
liauja. Kartais jie priimami jų kilmės 
neatpažįstant, kartais gobšumui ska
tinant. Maskvos slaptosios tarnybos 
nepalieka ramybėje ne tik kai kurių 
istorikų, bet ir aukštų valstybės pa
reigūnų. 

Neteko girdėti, kad kur nors 
Europoje ar Amerikoje politikai 
mėgtų taip ilgai minkyti tą pačią teš
lą, kaip ji yra minkoma Lietuvoje. 
Štai VSD ir jo buvusi galva A. Pocius. 
Tiek laiko praleista šiam klausimui, 
tiek kartų apie jį strypinėjo Seimas ir 

mandoro kryžiumi. V Jakumino nea
pykanta baltiečiams esanti gerai ži
noma, jis net rašęs V Adamkui laišką, 
raginantį pasmerkti Estijos vyriausy
bę. V Jakuminas net siejamas su pre
zidentūros „prielankumu" KGB re-
zervininkams.) 

Stebimės kai kurių istorikų pa
klusnumu Rusijos slaptosioms tar
nyboms, klestėjusiu VSD triukšmu. 
Bet reikia stebėtis ir labai susirūpin
ti atkakliomis vadovaujančiųjų pas-

2007 m. liepa, Lietuva. 

tangomis Lietuvoje iš lietuvio sukur
ti savo vardo nežinantį „pilietį". 
Nežinos savo vardo, bet klausys par
tijos vadų ir savo darbu juos išlaikys. 
Kol kas Lietuvos „piliečiai" plėšikau
ja Švedijoje, Airijoje, Italijoje, Ang
lijoje, JAV Tai vis Lietuvos pasų 
nešiotojai, bet kokie jie lietuviai? Jie, 
žinoma, siaučia ir Lietuvoje. Kai
muose padeginėja kaimynų namus, 
motinos skandina savo vaikus, jau
nuoliai apiplėšinėja senelius, patogiai 
gyvenama poromis be vedybų, jaunos 
merginos įmantriai meškerioja ber
niukus. Tai pilietinis auklėjimas, iš
jungus moralę ir tautybės sampratą, 
tai auklėjimas valstybės lėšomis. 
Tiksliau tariant, lietuvių pinigais, 
nes lietuviai sudaro daugiau kaip 80 
proc. valstybės gyventojų. Šis pilie
tiškumas skirtas ne Lietuvos ateičiai, 
bet globalizmui, palaidos balos filo
sofijai. Liberalizmas, užmiršęs mo
ralę ir atmetęs tautines bendruo
menes, žengia anarchizmo prarajon. 
Ir kartu paties liberalizmo žūtin. 
Iki šiol tokio liberalizmo dar nėra 
buvę. 

Ar ne moralės stokojančiu „pilie
tiškumu" rėmėsi ir remiasi korup
cija? Ar ne naujas „pilietiškumo" 
mokslas leidžia nesąžiningai priva
tizuoti valstybinį turtą? Ar ne jis 
suskirstė gyventojus į turčių ir 
vargšų klases? Kas paskatino Lietu
voje tokį didelį partijų skaičių, tokį 
lengvą ir dažną partijų kaitaliojimą, 
gausų būrį nuolat besistengiančių 
kaip nors, kur nors pakliūti į pel
ningą vietą? Jei melavai, kai tavo 
gudraus melo niekas nesuprato, jei 

Jono Kuprio nuotr. 

vogei, kai niekas nematė, tavo „pilie
tiškumas" nenukentėjo, įstatymai 
nesulaužyti, kalėjime nesėdėsi. Jei 
kartais juodame tavo darbe pasi
maišė koks liudininkas, pakišk jam, 
kad tylėtų. Taigi — liksi pilietis kaip 
krištolas, globalistas kaip reikiant. 

Moraliai ir tautiškai auklėti žmo
nės tokio pilietiškumo ir globalizmo 
vertybėmis nelaiko. Vertybėmis jie 
nelaiko ir pagarbos stokos Lietuvai. 
Jokių pozityvių ženklų nematantis ir 
jų nevertinantis apdujėlis riedės ten, 
kur jam geriau. 

Kaip jaunuolis pastebės savo tau
tos ir tėvynės teigiamus ženklus, jei 
niekas jam tų ženklų nenurodys? Kai 
aplink siaučia tik paskatos patogu
mui, išdykavimui, linksmybėms, kai 
egoizmas žada išpildyti visus pagei
davimus, kas į šias viliones pažvelgs 
su atsargumu, jei nebus įspėjančių 
balsų? Peršamo globalizmo ir „pilie
tiškumo" patriarchai liberalai apie 
tai nepagalvojo ir nenumatė, kad jų 
teorinė globalinė visuomenė veda 
anarchijon. Liberalizmas mano, kad 
civilizacija ir kūniška gerovė lengvina 
gyvenimą. Tad viskas yra reikalinga 
ir rakandai, ir automobiliai, ir geri 
butai, ir skanus maistas su brangiais 
gėrimais. O kaip su morale ir tau
tiškumu? Ar tai nėra kliūtys į tą kūno 
gerovę? 

Be moralinio ir tautinio auklėji
mo Lietuva niekados neatsigaus. 
Tauta, mūsų dvasinis simbolis, yra 
tyli, gili, bet lengvai pažeidžiama. Ji 
savo pačios valstybėje laukia dėme
sio. Kodėl šis dėmesys dingo iŠ mo
kyklų? 

2007 m. l iepa, Lietuva. Jono Kuprio nuo*'-
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Laikykis, Laikykis! 
Truputis panikos virš Atlanto 

STASYS SURANTAS 

Po trijų valandų skrydžio iš Pa
ryžiaus, žiūrint filmą „Jarhead" iš 
priešais mane įrengto ekrano, staiga 
- duslus smūgis, ilgas sudrebėjimas 
ir susvyravimas. „Aš gerai pažįstu 
skrendančių lėktuvų/mechanizmų 
normalius garsus, bet šis toks nebu
vo", - rašo „The Wall Street Journal" 
žurnalistas Matthew Kaminski. „Aš 
tuojau pasižiūrėjau į elektroninį že
mėlapį. Čia pamačiau mūsų mažą 
baltą lėktuvą vidury plataus mėlyno 
vandenyno, pusiaukelėje tarp Pary
žiaus ir New York. Buvome toli nuo 
artimiausios žemės - Grenlandijos, 
nuklydę nuo savo kelio. Kapitonas 
nieko nepranešė. Taip pat nieko ne
sakė ir nė vienas skrydžio patarnau
tojas. Gal palaimintas ignoravimas, 
gal? Mano skrandis pranašavo kažką 
negera..." 

Per paskutinį šimtmetį žmonija 
labai ištobulino oro keliones. Pažen
gusi technika ir patirtis beveik užkir
to kelią nelaimėms. Galimybė, kad 
įvyks kas nors ypatinga, yra tokia 
maža, jog šis smūgis Atlanto vidury 
atrodė kaip ženklas iš aukščiau. Kaip 
ilgalaikis „Aeroflot", taip pat buvu
sių Sovietinių vietovių keliautojas, 
jaučiausi beveik nesunaikinamas šva
riame, moderniame į New York skren
dančiame ,,Airbus 340". Prisimenu 
skrydį su ,,Aeroflot" pagrindiniu ir 
labai populiariu dviejų motorų „An-
tonov 24", kai ugnies sviedinys 
išsiveržė iš vieno jo propelerių. Ne
kantri patarnautoja atsikratė manęs, 
pasakiusi „normalno" (normalu), ir 
aš daugiau neklausiau. „Normalno" 
taip pat buvo ožkos lėktuvo kabinoje, 

skrendant per Kaukazą, girti lakū
nai, kurie išlipdavo prieš tai pada
rant keleiviams, arba vienas nusilei
dimas Maskvoje, kada mūsų „Topo-
lev 154" taip trenkėsi į nusileidimo 
taką, jog sėdynės atsilaisvino nuo 
grindų. Skrendant mažu „Yakovlev 
40 Jet" iš Kijevo į Odesą netrukus po 
Sovietų eros vyras su lakūno kapi
tono uniforma atsisėdo šalia manęs ir 
taip išbuvo per visą skrydį, kuris 
baigėsi sėkmingai. Į miestą važiavau 
taksi kartu su jaunu verslininku, ku
rio anksčiau nepastebėjau tarp kelei
vių. „Aš daviau 100 dol. kapitonui, 
kad leistų man skristi vietoj jo, - aiš
kino jis, - tik dėl malonumo." 

Jeigu Rusija gali būti pilna nuo
tykių, tai Paryžiaus ir New York ke
lionė turi būti saugi. Bet štai aš sė
džiu čia ir bandau prisiminti savo gy
vybės draudimo detales. 

Po nejaukios valandos kapitonas 
prakalbo per garsiakalbį: „Nėra ko 
rūpintis", - esant 30,000 pėdų aukš
tyje tai nenuramina. - „Sugedo vie
nas iš keturių variklių, mes nusileisi-
me St. John's oro uoste New Found-
land, ruošiamės kaip tik tokiai situa
cijai." Suprask - mes praktiškai to 
nesame darę. 

Esu girdėjęs, kad 747 gali skristi 
su vienu varikliu aukštyn kojom. Ži
nojimas, kad trys motorai dar dirba, 
buvo kiek raminantis, aišku, jeigu 
kapitonas viską pasakė. Kuro atsi-
kratėme prieš pamatant New Found-
land. Retai Kanados vaizdas taip su
šildydavo. Apačioje esančiame oro 
uoste matėme tai, ką kapitonas vadi
no „normaliu nusileidimu": daug 
greitosios pagalbos ir ugniagesių au
tomobilių. Mažiau įprasta buvo gir

dėti prancūzę stiuardesę bekalbant 
tik prancūziškai, nors anksčiau ji la
bai gražiai patarnavo kalbėdama an
gliškai. Jos aštrus šūkis nusileidžiant 
„Brace, brace!" pusę keleivių nervi
no, o kitą pusę - juokino. Nusilei
dimas šiek tiek svyravo, nes lėktuvas 
kapitonui nebuvo toks pavaldus, kaip 
su visais veikiančiais varikliais. O gal 
čia vėl prisidėjo mano skrandis. Aplo
dismentai nusileidus buvo tikrai šir
dingi, nors nereikėjo būti susirietus, 
nekalbant apie išpūstas juostas (in-
flatable slides). Dabar suprantu, ko
dėl Trečiojo pasaulio keleiviai daug 
kur ploja, kai lėktuvas juos laimingai 
nuskraidina. 

Paprastai keleiviai yra įpratę 
nuolatos skųstis, tačiau šįkart mes 
buvome labai kantrūs. Mechanikai 
tris valandas bandė suremontuoti su
gedusį variklį. Nepavyko. Turėjome 
likti nakvoti St. John's ir laukti kito 
lėktuvo. Bet ir tada buvo labai mažai 
nusiskundimų. Juk buvome ant žemės. 

Paryžiaus ir New York kelei
viams St. John's buvo lyg kitas pa

saulis. Vietinė tarmė greita ir sun
kiai suprantama, bet žmonės drau
giški. St. John's yra pirmas uostas-
miestas Šiaurės Amerikoje su mažais 
nameliais, aštriu jūros oru ir men
kėmis bei traškučiais (cod and chips). 
„Ką jūs čia veikiate?" - paklausiau 
vietinio prie martini baro. „Mes daug 
geriame ir gerai leidžiame laiką. Ne
bloga vieta būti čia atblokštam ar 
ne?" 

Vietinis laikraštis įdėjo apra
šymą ir mūsų „bėdos" nuotrauką. 
Per pusryčius padėkojau kapitonui ir 
pasakiau, kad tokių dalykų turbūt 
atsitinka žymiai daugiau, nei mes 
galvojame. „Tai pirmas kartas per 
mano 18 metų skraidymo praktiką", 
- atsakė jis. „Air France" nedavė jo
kių papildomų mylių, taip pat neža
dėjo jokio piniginio atlygio. Jie tik
riausiai dar išgirs iš amerikiečio ke
leivio, kuris rinko mūsų pavardes dėl 
galimo skundo. Aš negaliu taip pa
prastai užpykti, bet va, jei jie būtų 
praradę mano bagažą... 

Pagal „The Wall Street Journal" 

2006 m. birželio 16 d. Kauno tarptautiniame oro uoste buvo surengta 
Tarptautinė aviacijos šventė, skirta Lietuvos kariuomenės karinių oro 
pajėgų 15 metų sukakčiai paminėti. Šventėje dalyvavo 9 šalys, 26 orlaiviai 
ir net 105 dalyviai. 

Vakare atvykome į Trontą. Čia baigiasi ispanų 
karaliaus valdoma teritorija. Kitoje upės pusėje 
prasideda popiežiaus valdos. Upė gili, todėl per
sikelia laiveliais. Čia jau tikėjomės, kad mus už
puls, nes aukštame kalne ties persikėlimo vieta, — 
kaip mūsų vadovai mums sakė, — buvo apie du 
šimtus banditų. Tvirtino čia esant ir tą Baroną, ku
rio motina gyvena Naujojoje Julijoje. Jis čia laukė 
kitų banditų, nes su daugeliu esąs nesantaikoje. 

Gal dėl to, kad visur turėdami žvalgus, jau ži
nojo mus apiplėštus esant, mūsų neužpuolė. 

Tas, kurį jo motina buvo pasiuntusi, sakė, jog gali 
atsitikti, kad jis čia mus vis tiek užpuls, bet, suži
nojęs, kad mes jo motinos rekomenduotų globoja
mi, nieko mums nedarysiąs. Taigi tuo tarpu per
sikėlėme per upę. Už pusmylio nuo čia buvo užeiga, 
kur turėjome nakvoti. Mūsų Pranciškus, tuos da
lykus gerai žinodamas galvojo, kad jie tiktai laukią, 
kol mes užsuksime į užeigą. Naktį mus užpuolę, 
ten galėtų laisviau iškrėsti. Dėl to, nors užeiga 
buvo gerai uždaroma, bet nė šeimininkais nebuvo 
galima gerai pasitikėti, nes ir tie, susitarę su ban
ditais, kartais apiplėšinėja keleivius. Todėl, užėjus 
nakčiai, kai jau banditai nuo kalno nebegalėjo 
mūsų matyti, prie perkėlos atleidę grįžti tą, kuris 
Barono motinos pasiųstas mus lydėjo, smarkiai lei
domės tolyn. Gal padėjo ir tai, kad po pietų buvo 
gausiai paliję. Riebioj žemėj pasidarė gilus purvas. 
Neturėdami arklių, jie sunkiai galėjo mus pavyti, o 
mes spaudėme pentinais arklius. 

Tris mūsų mylias nujoję, atvykome į Grotos 
miestą, visai įsitikinę, kad pėsti jokiu būdu nega
lėjo mūsų vytis. Tas miestas buvo gerai uždaromas 
ir turėjo sargybas nuo banditų. Ten mes atvykome 
apie ketvirtą valandą nakties, todėl kitą nakties 
dalį praleidome užeigoje, netoli miesto vartų. Rytą 
nukeliavome penkias mylias iki Fermo uosto. Te
nai vieta jau buvo saugesnė, o arkliai pavargę, tai 
apsistojome nakvoti. 

Kovo dvidešimt ketvirtos dienos rytą atvykome 
į Loretą. Buvo šeštadienis prieš Verbas, todėl visi 
rengėsi pamaldoms. Tą pačią dieną tenai pasimel-
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sti atvyko Julijus Gonzaga iš imperatoriaus rūmų. 
Prie jo buvo vienas tarnas lenkas. Sužinojęs, kad 
mes grįžtame iš Jeruzalės, atidžiai teiravosi apie 
lenkę Sekežecką, tvirtindamas, kad ji esanti artima 
jo giminaitė. Pasakius, kaip su ja yra, džiaugdama
sis klausėsi ir dėkojo, sužinojęs, kad ji įsėdo į laivą, 
plaukiantį į Veneciją. 

Kovo dvidešimt penktą dieną, Verbų sekma
dienį, švč. Mergelės namelyje, kur Angelas jai pra
nešė apie Viešpaties įsikūnijimą, priėmę šv. Sak
ramentą ir pavalgę, atvykome į Ankoną (Anco-
nam). 

Reikėjo pinigų, nes turėjome ir anam guberna
toriui grąžinti aštuoniolika skutatų, sumo

kėti mus lydintiems ir pasirūpinti lėšų kelionei. 
Taigi kovo dvidešimt šeštą dieną ieškojome 

kokio pažįstamo pirklio, kuris mums padėtų tuo 
reikalu. Tokio neradome, o jau ir mūsų vadovai rei
kalavo atlyginti, norėjo grįžti ir užeigos šeiminin
kas, matydamas mus apiplyšusius, pinigų neturin
čius, jau grasino eisiąs į magistratą, kad mus į ka
lėjimą įmestų. 

Kadangi šitas Anakonos miestas buvo popie
žiaus valdose, o aš turėjau popiežiaus Grigaliaus 
XIII man išduotą raštą, kurį anksčiau minėjau, nu
tariau su tuo raštu eiti pas patį gubernatorių. Juo 
buvo Bolonijos didikas iš Lambertų giminės (ex 
familia Lambertina). Su palydovais Abraomu Du-
ninu ir Georgijumi Kosa nuėjome pas jį. Pagal 
tvarką skyrė mums vadinamąją audienciją. Išdės
čiau jam mus ištikusį įvykį, kokie dažnai atsitinka 
keliaujantiems po svetimus kraštus, pasakiau, kad 

čia neturiu jokio pažįstamo, parodžiau popiežiaus 
raštą ir paprašiau, kad, esant tokiai didelei būtiny
bei, padėtų. Jei jokiu kitokiu būdu negali man pa
dėti, tai kad bent duotų savo garantiją kokiam 
pirkliui, kad mums nors kokius du šimtus skutatų 
parūpintų, kol nuvyksime į Veneciją, nes dėl jau pa
darytų išlaidų ir toliau būtinų lėšų tuo metu tokios 
sumos pinigų man būtinai reikėjo. 

Gubernatorius, perskaitęs raštą, kuriame po
piežius rimtai pavedė pasirūpinti manimi, 

pasižiūrėjo į mūsų suplyšusius rūbus, nepatikėjo, 
kad aš esu tas pats rašte rekomenduojamasis ir 
mus palaikė apgavikais. Tą pastebėjęs prašiau, kad 
tuo tarpu paimtų kurį nors vieną mano palydovą 
kaip įkaitą, kurį galėtų nubausti, jei sugautų mus 
apgaudinėjant. Jisai pašėlo, ir nedaug tetrūko, kad 
būtų liepęs mus iš rūmų išmesti. Apie tai paskui 
parašiau į Romą. Kai jį dėl to pašaukė pasiaiškinti, 
atsiprašė nepatikėjęs mane esant tą patį, pamanęs, 
kad mes kokiu nors būdu, kaip kartais būna, klas
ta išgavome popiežiaus raštą, kad jis ne mums pri
klauso. Jam buvo atsakyta: jei jau mumis nepasi
tikėjo, tai, matydamas popiežiaus raštą, galėjo ko
kiu nors garbingu būdu mus sulaikyti, o tą raštą 
nusiųsti į Romą popiežiui. Būtų padaręs malonų 
dalyką, jei būtų priglaudęs tą, kurį Jo Šventenybė 
buvo pavedusi globoti. O jeigu būtų sugavęs kokį 
apgaviką, kuris, nešiodamasis suklastotą raštą, nu
duoda tokį, koks nėra, būtų galėjęs už tai mirtimi 
nubausti. Taip prigriebtas paskui dėl to prarado 
gubernatoriaus tarnybą. 

Tuo tarpu be jokios paguodos išėję iš guberna
toriaus, nebežinodami, ką mums daryti, atsidėję 
ėmėme klausinėti ir sužinojome, kad ten yra Vene
cijos pirklio -Kvintilo (Qvintilli) įgaliotinis. Susira
dau jį. 

Nors banditai ir buvo kaip reikiant mane 
iškratę, tačiau neužčiuopė Dievo Avinėlio relikvijų, 
kurias nešiojausi su savimi. Ten buvo auksu ir 
deimanto brangakmeniais papuošta šv. Kryžiaus 
dalelė. Jo vertė galėjo būti mažiausiai du šimtai 
skutatų. Bus daugiau. 
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Kaip Kristaus kūno atvaizdas pakeitė pasaulio istoriją 

Turino dorbulė. 

Jis negalėjo patikėti savo akimis. 
Kai silpnoje raudono žibinto, vos ap
šviečiančio fotografijoms ryškinti 
skirtą kambarėlį, šviesoje ant stiklo 
negatyvo ėmė ryškėti Jėzaus Kris
taus veido bruožai, Turino advokatas 
ir fotografas Secondo Pia buvo pri
blokštas iki sielos gelmių. Kreipda
masis į savo padėjėją jis vietiniu dia
lektu pratarė: „Pažvelk, Carlino, tai 
tikras stebuklas!", pasakoja Italijos 
dienraštis „Corriere della Serą", kurį 
cituoja portalas Balsas.lt. 

Tai iš tiesų atrodė kaip stebuk
las. Pirmą kartą ryškioje elektros 
šviesoje nufotografuotame audekle, 
kurį Pjemonto gyventojai daugelį 
amžių vadino Drobule, išryškėjo kū
no pavidalas, kurio anksčiau nebuvo 
įmanoma pamatyti plika akimi. 
Tamsiame kambaryje stiklo negatyve 
netikėtai aiškiai pasirodė pozityvas: 
tai buvo barzdoto vyro ilgais plaukais 
figūra su žaizdomis rankose ir kojo

se. Dienraščio teigimu, po 19 krikš
čionybės istorijos amžių nauja tech
nologija suteikė galimybę pamatyti 
tragiškus ir išganingus įvykius Gol
gotoje. 

Tai buvo 1898-ųjų gegužės 28 
diena. Advokatas Pia gavo asmeninį 
karaliaus Umberto I prašymą nufoto
grafuoti Drobulę ir pateikti įrėmintą 
jos nuotrauką per iškilmingą Alberto 
statuto (Sardinijos karalystėje 1848 
m. priimtas konstitucinis įstatymas, 
kuris po Italijos suvienijimo tapo ša
lies konstitucijos pagrindu) 50-mečio 
minėjimą. Tačiau kas galėjo tikėtis, 
kad pamatys fotografinį Kristaus at
vaizdą? Naujiena tuoj pat apskriejo 
visą miestą, ir į Pia studiją patraukė 
maldininkų procesija. Būtent tada, 
rašo „Corriere della Serą", Drobulė 
pradėjo šiuolaikinę savo kaip visiškai 
unikalaus kulto objekto istoriją. Pri
bloškianti kūno ir atvaizdo sintezė. 
Atspaudas ir portretas. Senovinė re

likvija ir moderni fotografija. 
Sis 1898 m. įvykis Italijoje tapo 

labai svarbus, nes Kristaus kūno 
vaizdavimo tradicija buvo tokia pat 
sena, kaip ir pati krikščionybė. Isto
rinis Kristus gyveno žydų aplinkoje, 
čia buvo draudžiama vaizduoti Dievą. 
Jahvė, ant Sinajaus kalno perdavęs 
Mozei akmeninėse plokštėse užrašy
tus Dievo įsakymus, pasislėpė nuo jo 
žvilgsnio, Sv. Rašto religija - mono
teizmas - tapo religija be stabų. Ta
čiau pirmieji krikščionys manė, kad 
stebuklingas Viešpaties įsikūnijimas 
žmoguje - Mesijuje - paskatino at
šaukti draudimą jį vaizduoti. Žmo
gaus pavidalą priėmęs Dievas galėjo 
būti perteiktas pasinaudojus žymė
mis, kurias paliko jo kūnas. 

Kas geriau - sielvarto suspausta 
širdimi „matyti" Kristaus kūną, ar 
slėpti nuo kitų ir savęs prisiminimą 
apie šį įvykį, turint mintyje eilutę iš 
Jono Evangelijos: „Palaiminti, kurie 
tiki nematę"? - rašo „Corriere della 
Serą". Vokiečių mokslininkas Hans 
Belting jau seniai įsitikinęs, kad tarp 
šių dviejų alternatyvų išryškėjo svar
bi estetinė dilema, su kuria krikščio
nybės istorijoje susiduriama nuo nuo 
pat senovės iki mūsų dienų. „Tik
rasis Kristaus pavidalas" - būtent 
taip naujausią savo knygą pavadino 
H. Belting. 

Pirmaisiais krikščionybės eros 
amžiais ikonografiniuose Kristaus at
vaizduose dominavo atsargumas: vie
toj jauno vyro - su barzda ar be barz
dos, gyvo ar nukryžiuoto - atvaizdų 
buvo kuriami alegoriniai, Gerojo ga
nytojo ar Mokytojo. Tikėjimas „tik
ruoju Kristaus pavidalu" Europoje iš
plito tik VI a. pradžioje. Jis rėmėsi 
drabužių ir kūno kontakto prie Kry
žiaus idėja. Iš pradžių buvo vykdo
mos paieškos, po to buvo pradėtos 

garbinti relikvijos su kraujuojančio 
kūno paliktomis žymėmis ant au
dinio. Į drobulę, kurion, kaip buvo 
teigiama, buvo susuktas Kristaus kū
nas, buvo žvelgiama su šventa pagar
ba, o ne stengiantis įžvelgti joje išli
kusias veido bruožų žymes. 

Pasak dienraščio, Viduramžiais 
išgarsėjo skepeta su Kristaus veido 
atvaizdu - ji buvo tapusi svarbiausiu 
į Romą traukusių piligrimų garbini
mo objektu. Si relikvija pradingo XVI 
a., nors kai kurie įsitikinę, kad ji sau
gojama Sv. Petro bazilikoje. Prasi
dėjus Atgimimo epochai Kristaus 
vaizdavimas buvo derinamas su pri
valomo kūno ir audinio sąlyčio idėja. 
Beltingas mano, kad „tikrąjį Kri
staus pavidalą" galima išvysti vieno 
žymiausių Ispanijos dailininkų Fran-
cisco de Zurbarano drobėse. Jis - vei
kiau kaip krikščionis, o ne kaip me
nininkas - juto būtinybę pasitelkti 
drobulę Kristui ir jo kančioms pa
vaizduoti. Daugelį savo ilgos kūrybi
nės biografijos metų jis „tromplay" 
maniera (vienas optinės apgaulės bū
dų) piešdavo Kristaus veidą ant pak
lodės, kiekvieną kartą jį vis kitaip in
terpretuodamas. Tai priklausė nuo 
to, silpnėdavo ar stiprėdavo Bažny
čios pozicijos. 

Paveiksle „Šventasis veidas" 
(1631) Zurbarano pavaizdavo būtent 
tai, ką fotografas Pia pamatė Turine 
1898 m.: tarp audinio klosčių aiškiai 
ryškėja nukryžiuoto Kristaus bruo
žai! Dar labiau stebinantį siužetą dai
lininkas sukūrė po 25 metų, 1658-
aisiais. Šiame paveiksle veido bruo
žus atskleidžia drobulė. Kristaus vei
das pavaizduotas kaip neaiški suke
pusio kraujo dėmė. Tikras krikščio
nis turi atrasti savyje jėgų, kad galėtų 
įsivaizduoti kančias, kurias patyrė 
Gelbėtojas. 

Jasikevičiaus dar teks palaukti 
Vilnius, liepos 20 d. (Alfa.lt) — 

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
gretos gausėja - vakar prie Klaipė
doje besiruošiančios komandos pri
sidėjo dar du kandidatai - Antanas 
Kavaliauskas ir Renaldas Seibutis. 
Abu krepšininkai į treniruočių sto
vyklą atvyko grįžę iš JAV, kur dalyva
vo NBA vasaros stovyklose. 

Šeštadienį rinktinės žaidėjams -
poilsio diena, o nuo sekmadienio an
trajam pasiruošimo ciklui prie ko
mandos jau turi prisijungti ir Ra
mūnas Siškauskas bei Rimantas Kau-
kėnas. 

Kada pavyks į rinktinę atvykti 
Šarūnui Jasikevičiui - vis dar ne
aišku. Krepšininkas jau turėjo bilietą 
grįžimui į Europą liepos 20 d., tačiau 
nepavykus sutvarkyti dokumentų 
JAV, Š. Jasikevičius buvo priverstas 
likti Amerikoje. 

Galiojančią sutartį su NBA 
„Golden State Warriors" komanda 
turintis Š. Jasikevičius į Lietuvą ke
tino atvykti dar liepos pradžioje, ta
čiau dėl trūkstamų dokumentų savo 
skrydžio bilietus jam teko jau keletą 
kartų atšaukti. 

„Šarūnas negali išvykti iš JAV, 
kol JAV migracijos tarnyba jam neiš
duos kelių popierių. Jeigu jis išvyks iš 
JAV negavęs tų dokumentų, vėliau jo 
amerikiečiai neįsileis visus metus. 
Tuos dokumentus JAV migracijos 
tarnyba turėjo sutvarkyti jau anks
čiau, tačiau viskas, nežinia kodėl, už
sitęsė", — sakė rinktinės vyriausiasis 
treneris Ramūnas Butautas, pastaro
siomis dienomis nuolat bendraujantis 

su JAV esančiu įžaidėju. 
Pasak trenerio, rinktinės admi

nistracija ir patys treneriai daro 
viską, kad pagreitintų procesą. 

„Tačiau kiekviena šalis turi savo 
įstatymus. JAV migracijos tarnyba 
yra labai savarankiška ir joks prašy
mas padėti negali. Įtakoti jos sprendi
mus nėra lengva", — pasakojo R. Bu
tautas. 

Treneris tikisi, kad artimiausiu 
laiku viskas susitvarkys ir Š. Jasike
vičius galės prisijungti prie koman
dos. 

Š. Jasikevičiui nuo gegužės mė
nesio treneriai nusiuntė keletą treni
ruočių planų, kad jis, net ir būdamas 
JAV, galėtų fiziškai pasiruošti. 

„Situacija tikrai nėra gera - mū
sų pasiruošimo grafikas ir taip labai 
suspaustas. O be Š. Jasikevičiaus 
sunku bus pasiruošti pilnavertiškai", 
— sakė R. Butautas. 

Liepos 27 d. Lietuvos vyrų rink
tinė žais pirmąsias kontrolines rung
tynes naujojoje arenoje Šiauliuose su 
Švedijos rinktine. 

Tuo tarpu kitas JAV žaidžiantis 
lietuvis Martynas Andriuškevičius 
visam laikui grįžta į Europą. LNK ži
nioms tai patvirtino krepšininko 
agentas Virginijus Bulotas. NBA ko
manda „Chicago Bulis" nepratęsė 
liepos 1 dieną pasibaigusios sutarties 
su lietuviu. 

Per pirmąjį 2005/2006 metų se
zoną NBA rungtyniaudamas „Cleve-
land Cavaliers" komandoje 21 metų 
218 cm ūgio M. Andriuškevičius epi
zodiškai sužaidė vos 6 rungtynėse. 

Užutrakio dvaro rūmai. 

Grafas dvaro atsisakyti neketina 
Vilnius, liepos 20 d. (BNS) — 

Netoli Trakų esantį dėdei priklausiu
sį Užutrakio dvarą atgauti norintis 
Joseph Tyszkievvicz atsisakė pinigi
nės kompensacijos ir pasiūlytų verty
binių popierių, o Kultūros ministeri
ją padavė į teismą. 

JAV gyvenantis J. Tyszkiewicz 
dar prieš porą merų pareiškė preten
zijas į jo dėdei Andriui Tiškevičiui 
priklausiusio Užutrakio dvaro ir dar 
dešimties jo apylinkėse esančių pas
tatų dalį, tačiau Kultūros ministerija 
atsisakė grąžinti turtą natūra ir pa
siūlė piniginę kompensaciją — beveik 
2 mln. litų. Tačiau JAV pilietis mano, 
kad skirta suma neproporcinga tikra
jai pastatų vertei ir pradėjo teismų 

maratoną, praneša dienraštis „Lietu
vos žinios". 

Byloje kaip trečioji suinteresuota 
šalis dalyvaujančio Trakų istorinio 
nacionalinio parko direkcijos direko-
toriaus Gintaro Abaravičiaus teigi
mu, Užutrakio dvaro sodyba šiuo me
tu naudojama visuomenės porei
kiams. Čia vyksta plenerai, muzikos 
vakarai, parodos. Ir sovietmečiu, pa
sak direktoriaus, šis pastatas buvo 
vadinamas kultūros rūmais. 

„Nesu pakeitęs jų tikslinio nau
dojimo statuso. Jei valstybė praras šį 
objektą, bus itin didelis nuostolis. Tai 
vienareikšmiškai kultūros reikmėms 
naudojamas objektas", — sakė G. 
Abaravičius. 

http://Balsas.lt
http://Alfa.lt
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Latvija ir Rusija: grįžimas į senas vėžes 
neįsipintų Latvijos narystė NATO ir rašo „Latvijas aviže". 
ES. Taigi naujojo Latvijos vadovo 

Dažniausiai Kremliaus nuo- laukia nelengva užduotis: atsiriboti 
taikąs viešai išreiškiantis V Žiri- nuo jj protegavusių politikų oligar-
novskij pataria visoms Baltijos šalims chų, pelnyti jei ne meilę, tai bent tau-
neerzinti Maskvos: nesikišti į Ukrai- tos pagarbą, ką jau kalbėti apie būti
nos reikalus, netrukdyti Baltarusijos nas pastangas išlaikyti nors dalį bu-
prezidentui Aleksandr Lukašenko ir vusios prezidentės laimėjimų užsie-
Rusijos kontaktams su Kaliningrado nio politikoje ir formuojant tarptau-
sritimi. 

Kitas Latvijos laikraštis „Lat
vijas aviže" rašo, kad neseniai Rygoje 
apsilankęs Rusijos URM Antrojo 

tinį Latvijos įvaizdį. Antraip Krem
liaus meilė būtų gana abejotina ver
tybė... 

Kai kurių ekspertų teigimu, ru-
Europos reikalų departamento direk- siški pinigai Latvijoje nevaidina tokio 
torius Pavel Kuznecov prisipažino iš svarbaus vaidmens kaip, tarkim, net-
Pirmosios partijos (įeina į valdančiąją gi Estijoje - neva dėl šios priežasties 
Latvijos koaliciją) deputatų lūpų iš- Maskva taip ir nepaskelbė tikros eko-
girdęs pasirengimą apsvarstyti gali
mybę suteikti ne piliečiams (tai tie 
patys Rusijos ginami rusakalbiai) 
teisę dalyvauti savivaldybių rinki
muose. 

nominės blokados. 
Iš tiesų „bronzinės krizės" metu 

vienas Valstybės Dūmos deputatas 
tiesioginiame TV eteryje pareiškė, 
kad rusams visai nebūtina ekonomiš-

Rygos pilis, kur šiuo metu įsikūrusi Latvijos Prezidentūra. 

Aušra Radzevičiūtė 

Neseniai britų savaitraštis „The 
Economist" atkreipė dėmesį, kad Ru-

ga itin suinteresuota. Juk apie Lat
vijos interesus premjeras Aigars Kal-
vitis neslėpdamas kalbėjo Maskvoje 
ir, anot ambasadoriaus, prašė Miller 

sijos kapitalo skverbimasis yra ypač („Gazprom" prezidento), Fradkov 
aktualus Latvijoje, kur verslo magna
tai vaidina svarbų vaidmenį politiko
je. Jų didžiausia vertybė — pinigai -
yra galingiausias Rusijos ginklas ir 
tai kelia nerimą. 

Praėjusį pavasarį šių valstybių 
pasirašyta sienos sutartis ir vėliau 
sekęs atviras Maskvos konfliktas su 
Estija Rygai suteikė vilčių, kad dabar 
ji bus „Kremliaus numylėtinė" ir tu
rės neabejotinos naudos — tarkim, 
atvers naujus tranzito koridorius ru
siškiems kroviniams. Tačiau Rusijos 
meilė gali būti ne tik staigi, bet ir 
permaininga. 

Interviu radijo stočiai MIX FM 
Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos 
Tarptautinių reikalų komiteto narys 
ir pirmąsyk Latvijoje apsilankiusios 
Rusijos parlamentinės delegacijos va
dovas Anatolij Starkov pripažino, kad 

(Rusijos premjero) ir Putin padėti 
Latvijai - įtraukti ją į projektą. 
„Tuomet man kyla vienas klausimas: 
kodėl Latvija palaikė Estiją, o Estija 
nenori paisyti ekonominių Latvijos 
interesų? Apie kokią garsiąją baltiš
kąją vienybę galima kalbėti?" — dės
tė ambasadorius V Kaliužnyj. 

Žinoma, vėliau minėtieji depu- kai boikotuoti Estiją, nes jie gali tie-
tatai šią informaciją paneigė, tačiau siog... ją visą nusipirkti, 
negi Rusijos diplomatas viską prasi- Tai, žinoma, tik retorika, bet 
manė ir dar apie tai prabilo viešai? šiuolaikinėms okupacijoms visai ne-

Kalbant apie šiandienius Latvi- reikia tankų ir raketų - užtenka per
jos ir Rusijos santykius, negalima ne- imti strategiškai svarbių ekonomikos 
paminėti vieno labai svarbaus da- sričių kontrolę, 
lyko: nepaisant pagyrų pragmatiškai Birželį Latvijoje viešėjo Rusijos 
Vyriausybei, V Putin tiesiog nepatiko 
Latvijos prezidentė Vairą Vike—Frei-
berga. Nepatiko, ir viskas. 

„aliuminio karalius", milijardierius 
ir asmeninis V Putin draugas Oleg 
Deripaska. „Russkij aliuminij" spau-

Rusijos spauda nepraleisdavo dos tarnyba pranešė, kad Latvija bu-
progos bakstelėti pirštu, kad ji - aro- vo pasirinkta kompanijos direktorių 
gantiška „Kanados pensininkė", žiū- tarybos posėdžio vieta, tačiau to ne

reikėtų sieti su kokiais nors konkre
čiais planais investuoti. 

Gandai, kad Latvijoje veikian
čiuose komerciniuose bankuose „su
kasi" rusiški milijardai, sklando jau 

. seniai. Taip pat kalbama apie vis 
Bet blogos žinios Latvijai pradėjo r i n t i i š a u k š t o n e t 1ka i k u r i u o s *»?<> stiprėjančią, o ne mažėjančią Latvijos 

Abi šalys liovėsi būti panašios į pasakos herojus, susi
tikusius ant siauro lieptelio, nes akivaizdu - kiek besi-
badytum, rezultatas bus tas pats. 

plaukti ne iš rusų diplomato išbarto 
Talino, o iš Maskvos. 

Pirmiausia, „Gazpromeksport" 
vadovas Aleksandr Medvedev spau
dos konferencijoje pareiškė, kad, 

šalies politinio ir visuomeninio elito energetinę priklausomybę, apie abe-
atstovus, pataikaujanti JAV ir be galo jotinas jėgas, kontroliuojančias tran-

„Gazprom" manymu, realizuojant 
Maskvai imponavo ir tebeimponuoja Siaurės Europos dujotiekio statybos 
pragmatiška Latvijos vyriausybė, projektą netikslinga naudoti Latvijos 

norėjusi nuvykti su vizitu į Maskvą. 
Užtat naujai išrinktas šalies va

dovas gydytojas V Zatlers iškart su
laukė komplimentų iš jau minėto am
basadoriaus V Kaliužnyj lūpų. 

zitą, ir 1.1. 
Rusijos parlamente pradėjus 

svarstyti sienos sutartį, reikia tikėtis 
naujos didžiulės priekaištų lavinos 
dėl rusakalbių padėties. Kaip elgsis 

Kaip tik dėl to abi šalys liovėsi būti 
panašios į pasakos herojus, susitiku
sius ant siauro lieptelio, nes akivaiz
du - kiek besibadytum, rezultatas 
bus tas pats. 

Pragmatišką Latvijos vyriausy
bės politiką Rusijos atžvilgiu pagyrė 
ir Estijos Mokslų akademijos narys 
Michail Bronštein: interviu laikraš
čiui „Biznes&Baltija" jis teigė, kad 
latviai nedaro tokių klaidų, kokias 
daro estai. 

Nuo pagyrų choro neatsiliko ir 
Rusijos ambasadorius Latvijoje Vik-
tor Kaliužnyj, pareiškęs, kad sienos 
sutarties pasirašymas, teritorinių 
pretenzijų atsisakymas yra „dialogo 
tarp šalių gerinimo pasekmė, parem
ta lygios partnerystės principu". 

Ambasadorius Latvijos laikraš
čiui „Telegraf" papasakojo, kad tarp
valstybinių santykių normalizavimas 
teigiamai atsiliepia ir ekonomikai: 
2006 m. prekių mainai tarp šalių pa
siekė rekordinę apimtį (išaugo 36 
proc.) ir sudarė 2,1 mlrd. JAV dole
rių. 

Diplomatas tikino, kad Rusijos 
Dūma dar iki vasaros atostogų ratifi
kuos sienos sutartį ir bus galima drą
siai imti derinti naujojo Latvijos pre
zidento Valdis Zatlers vizito į Maskvą 
detales. Neužmiršo V Kaliužnyj pa
šnekėti ir apie baltiškojo solidarumo 
kuriozus: štai Latvija konflikto su 
Rusija metu palaikė Estiją, o ši pra
dėjo torpeduoti Siaurės Europos du-

požemines dujų saugyklas, nors tai 
„Gazprom" prezidentas Aleksėj Mil
ler ir Latvijos premjeras A. Kalvitis 
jau buvo apsvarstę. Antra, Rusijos 
Valstybės Dūma sienos sutarties rati
fikavimo klausimą nukėlė rudeniui. 

Anot Latvijos laikraščio „Diena", 
Dūmai po vasaros atostogų sugrįžus į 
darbą, sienos sutarties svarstymas 
bus kaip žemuogės meškai: gruodį 
Rusijoje vyks parlamento žemuti-
niųjų rūmų rinkimai, o tai reiškia, 
kad „450 pačių protingiausių galvų" 
užtrauks nacionalpatriotines dainas 
ir būtinai pamojuos kumščiais. 

Pirmasis atvirai apie reikalo es
mę prašneko Vladimir Žirinovski: 
sienos sutartis su Latvija nebus 
patvirtinta tol, kol Ryga iš esmės ne
pakeis savo požiūrio į rusakalbius gy
ventojus. „Kaimo kvailelio" vaidme
nyje nejučia atsidūrė Rusijos amba
sadorius V Kaliužnyj, kuris, pasiro
do, visai be reikalo dalijo pažadus ir 
derino galimo Latvijos ir Rusijos pre
zidentų susitikimo detales. 

Tad ko gi Rusijos deputatai gali 
pareikalauti mainais už sutarties 
patvirtinimą? 

Laikraščio „Diena" spėjimu, tai 
gali būti pilietybės „nulinis va
riantas" - t. y. išdalyti latviškus pa
sus visiems šioje šalyje gyvenantiems 
ne piliečiams. Be to, kalbama, kad 
kaimyninės šalies politikai patars 
Latvijai pateikti konkrečią koncepci
ją, kaip ji matanti ateities santykius' 

„Skubotas ir audringas simpatijų pragmatiškoji latvių Vyriausybė ir 
pareiškimas naujajam prezidentui, kiek nuolaidų ji pasirengusi padaryti 
absoliučiai nežinomam ir politikoje dėl miglotos galimybės gauti realios 
nepatyrusiam V Zatlers, perša mintį, naudos iš pagerėjusių santykių su 
kad Kaliužnyj negali priprasti prie Rusija? 
minties, kad jis - ne Rusijos guberna
torius Latvijoje, o ambasadorius", — Geopolitika.lt 

w w w . d r a u g a $ org 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

GEDAS M. GRINIS, MD 
Inkstų,pūslės ir prostatos 

gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.. Kenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENGELE 

Šeimos d a k t a r a i i r ch i ru rga i 
10811 W. 143 rd St Orland Park, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 708-460-2500 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

Chiropraktika ir 
manualinė terapija 

Amber 
Health 
Center 

Telefonas ( 7 0 8 ) 2 3 9 - 0 9 0 9 
• Manualinė terapija 
• Chiropraktika 
• Bioenergetinė kompiuterizuota įranga 
• Kraujo tyrimai 
• Homeopatija ir papildai 

Dr. Vilija R. Kerelytė 
Chiropraktikos gydytoja 

6420 West 127th Street, Palos He'ights, IL 60463 

S 
Dr. Vida I.Puodžiūnienė 

Healthy Connectlon 
CHropradlc & Rehab OHc 

Manualinė ir fizinė terapija, sporto 
traumų specialistė, nugaros, kaklo ir 
sąnarių gydymas, galvos skausmai ir 
migrenos, artritas, dietos ir vitaminų 

patarimai. 
16547 W . 159 Street 
Lockport, IL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerklės 
ligos 

(VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D. 
SUSAN T. LYON, M.D. 

Ausų, Nosies, Gerklės ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

7350 W. College Drive, Suite 208 
Palos Heights, IL 60463 

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
4901 VV. 79 t n St. 

Burbank, IL 60459 
T e l . 7 0 8 - 4 2 4 - 2 0 2 4 

RIMGAUDAS NEMICKAS M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAJ»OLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners C rovė, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

Sandra Rasa Valaitis, MD 
Šlapimo pūslės inkontinencija, 

gimdos, makšties ir pūslės iš t rūkimas, 
gydymas bei chirurgija 

Priklauso University of Chicago, 
MacNeal, Hinsdale ir La Grange Hospital 

Tel. 773-834-8622 
Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 
JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TERRl DAliAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McKenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.ill lnolspain.com 

Akių ligos 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital, #410S 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

1192 VValter St Lemont, IL 60439 
1051 Essington Rd. #200 

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
ANŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 

VIDAUS LIGOS 
Priimami MEDICARE pacientai 

5540 5. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
PAGUODOS TELEFONAS 1 866 438 7400 

Skambinkite nemokamai kiekvieną 
ketvirtadienį, nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. 

JAV LB KV Socialinių reikalų taryba 

2711 West 71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906 

VALSTYBĖS PARAMA 
NUOMOJAMAM BŪSTUI 

Valstybės subsidijomis paremta 
(subsidized) būsto nuoma dar žinoma 
„prieinamo būsto" (afferdable hou-
sing) pavadinimu. Akivaizdu, kad 
„prieinamo būsto" problema visuo
met buvo aktuali didmiesčių gyvento
jams, tačiau, dėl prastėjančių ekono
minių rodiklių tolydžio didėjant ne
atitikimui tarp gyventojų pajamų ir 
būsto kainų, ji paliečia vis daugiau ir 
daugiau žmonių. Maža to, kai kuriose 
vietovėse būsto kainos yra tiek išpūs
tos, jog net palyginti padorias paja
mas gaunantys asmenys jaučiasi 
suvaržyti, rinkdamiesi vietą gyventi. 

„Prieinamu būstu", pagal priim
tus standartus, laikomas toks būstas, 
kurio nuoma neviršija 30 proc. šei
mos pajamų. Siekiant sudaryti sąly
gas tokiam būstui egzistuoti, valstybė 
specialiai skiria lėšas, skirtas pa
dengti realios ir „prieinamos" kainos 
skirtumą bei sudaro galimybę mažas 
pajamas turintiesiems apsigyventi 
valstybės išlaikomuose būstuose (api
būdinamuose bendra „public hou-
sing" sąvoka). 

Pažymėtina, jog visos valstybinės 
„prieinamo būsto" programos yra 
taikomos tik asmenims/šeimoms, ati
tinkantiems tam tikrus reikalavimus. 
Pagrindinis jų - kad asmens/šeimos 
pajamos neviršytų nustatytų ribų. 
Paprastai tos ribos nustatomos pagal 
valstijos pragyvenimo lygį, atsižvel
giant ir į šeimos dydį. Taip pat krei
piamas dėmesys į asmens neįgalumą 
ar senyvą amžių. Be to, reikalaujama, 
kad asmenys ir/ar šeimos turėtų JAV 
pilietybę arba bent jau legalų imi
gracinį statusą. 

Už valstybės išlaikomo „prieina
mo būsto" programų vykdymą yra at
sakingas JAV Būsto bei urbanistinės 
plėtros departamentas (US Depart
ment of Housing and Urban Deve-
lopment arba HUD), kuris savo ruož
tu deleguoja funkcijas vietinėms 
būsto agentūroms (housing agen-
cies). Būtent šios agentūros priima ir 
peržiūri norinčiųjų gauti „prieinamą 
būstą" prašymus bei sprendžia, ar. 
suteikti jiems šią valstybinę lengvatą. 
Be kitų dalykų, yra tikrinami buvu
sių kaimynų bei būsto savininkų at
siliepimai, gali būti prašoma papildo
mai įrodyti kai kuriuos faktus, nuro
domus prašyme (pvz., pateikti mo
kesčių deklaracijas, banko duomenis 
ir pan.). Jei prašymas patenkinamas, 
prašytojas paprastai patenka į lauki
mo sąrašą ir, atėjus eilei, gauna teisę 
apsigyventi viename iš valstybės 
suteikiamų „prieinamų būstų". Jei 
prašymas atmetamas, agentūra pri
valo raštiškai paaiškinti atmetimo 
priežastį, kurią, reikalui esant, gali
ma užginčyti. 

Prieš apsigyvenant tokiame „pri
einamame būste", su agentūra suda
roma nuomos sutartis. Tokiu būdu, 
agentūra atlieka būsto savininko 
(landlord) vaidmenį - net jau apsi

gyvenus, ji išlieka atsakinga už patal
pas, prižiūri, kad būtų laikomasi nuo
mos sutarties sąlygų ir pan. Kartą 
per metus ji taip pat peržiūri šeimos 
pajamas. Šeimos, kurių pajamos tam
pa pakankamos, kad būtų imanoma 
nuomotis būstą rinkos kaina, neten
ka teisės gyventi „prieinamame 
būste". 

Informaciją apie konkrečiose val
stijose veikiančias būsto agentūras 
galima rasti internete, HUD tinklala-
pyje, adresu: http://www.hud.gov/ 
offices/pih/'pha/contacts/index.cfm 

Pagrindinis šios programos trū
kumas, neskaitant būtinybės atitikti 
visus reikalavimus, ko gero, yra tas, 
jog „prieinamų būstų" pasiūla yra 
pernelyg maža, kad patenkintų pak
lausą. Todėl įprasta, kad net patekus 
į eilę tokio būsto tenka laukti ne vie
nerius metus. Atskiros agentūros 
taip pat gali turėti savo pasirinkimo 
kriterijus, paremtus konkrečios vie
tovės demografiniais rodikliais, kurie 
gali lemti, kokioms šeimoms ar as-. 
menims bus teikiama pirmenybė. Be 
to, nepaisant deklaruojamų patikri
nimų, neretai pasitaiko, kad tokiuose 
būstuose apsigyvena asmenys, kurių 
elgsena bei gyvenimo būdas kelia 
nepatogumų ar net pavojų aplinkini
ams. Ypač tai pasakytina apie būstus, 
kurie yra bendros paskirties, o ne 
skirti specifinėms grupėms (tarkime, 
vien pagyvenusiems žmonėms) ir yra 
neturtinguose rajonuose. 

Dar viena galimybė ieškantiems 
„prieinamo būsto" - valstijų sava
rankiškai finansuojamos paramos 
programos bei „Housing Choice Vou-
chers". Pastarieji yra išduodami vals
tybės ir administruojami tų pačių 
būsto agentūrų, o pati programa daž
nai apibūdinama bendru „Section 8 
Housing" terminu, pagal 1974 metais 
priimto US Housing Act atitinkamą 
pastraipą. Didžiausias jos privalumas 
- asmuo ar šeima gali savarankiškai 
pasirinkti, kur gyventi, neapsiribo
jant vien valstybės išlaikomais būs
tais ir mokėti viso labo 30 procentų 
nuo bendrų pajamų sudarančią nuo
mos dalį, visą likusią sumą sumokant 
valstybei. Deja, šiai programai taip 
pat galioja visi anksčiau minėti rei
kalavimai bei ilgas laukimo laikas. 

Beje, mažas pajamas turintys 
žmonės taip pat gali pateikti prašy
mus tiesiogiai būstų savininkams, jei 
šie yra sudarę sutartį su valstybe dėl 
tokių asmenų apgyvendinimo. Subsi-
duojamų būstų savininkai paprastai 
skelbiasi įvairiuose laikraščiuose bei 
internete greta kitų būsto nuomos 
skelbimų, dažnai iš karto nurodyda
mi remiamų asmenų grupes (pvz., 
neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių ar 
šeimų) bei reikalaujamų pajamų ri
bas. 

Pagal HUD bei JAV žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Malecka i tė 

j 
JAV LB Socialiniu reikalu tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau 

of tmmigration Appeals) akredituota jstaiga, kurioje galite gauti Jums rei
kalingas imigraciniu prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver
timus bei tvirtiname notariškai Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 9 vai. ryto ik: 4 va! po piety Tel.: (773)-476-2655. 

http://www.illlnolspain.com
http://www.hud.gov/
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Kryžiažodis Draugas Nr. 018 Dantų gydytojai 

1 2 ' 3" ' 4 5 6 7 • 8 9 10 " 11 12 13 H 15 16 

Vertikaliai: 

1. Lietuvių mitologinė būtybė, sukeičianti ar supanti vaikus. 3. Senovės 
graikų tiesos ir teisingumo deivė. 4. Daiktas, į kurį amerikiečiai mėgsta dėti 
kalėdines dovanas. 5. Ežeras Lazdijų rajone, netoli Veisiejų. 6. ... įleisti (įsi
gyventi, įsigalėti). 7. Senovės lietuvių bičių deivė. 8. Organizavimo ar vykdy
mo tvarkos taisyklių rinkinys. 9. Prospektas, plati gatvė, dažniausiai iš abiejų 
pusių apsodinta medžiais. 14. Miesto dalis, ribojama susikertančių gatvių. 15. 
Gynėjas teisme. 17. Rezultatas, poveikis, veikmė. 18. Kelių garsų sąskambis. 
19. Poemos „Anykščių šilelis" autorius ... Baranauskas. 20. Šipulėlis, įsmigęs 
į odą, pašinas. 21. Posakis: „Kunigo naudą ... gaudo". 22. Upė ir kaimas Pa
nevėžio rajone. 24. Pabaltijo tauta. 30. Ryškiaspalvis Amerikos žvirblinis 
paukštis. 31. Sekli upės, ežero ar jūros vieta. 32. Uostas Krasnojarsko krašte, 
prie Jenisiejaus, gerai žinomas daugeliui lietuvių tremtinių. 34. Tenise -
kamuolio pirmas smūgiavimas. 35. Filmo „Seksas ir miestas" žvaigždė Sara 
Džesika ... (Sarah Jessica ...). 36. Mariaus Katiliškio romanas „Miškais ... 
ruduo". 37. Tradicinis suvalkiečių namas. 39. Senovės graikų daugiagalvis sli
binas, kurios vardu pavadintas dangaus Pietų pusrutulio žvaigždynas. 

Horizontaliai: 

2. Žmonių elgesio normos. 6. Sunkumų kilnojimo įrankis. 8. Parengia
moji, pradedamoji dalis, įvadas. lO.Veikimo apimtis, užsimojimas. 11. Lie
tuvos muzikos grupė, dalyvavusi Eurovizijos konkurse Kopenhagoje. 12. A. 
Adamo baletas. 13. Aukštosios mokyklos mokinys. 16. S. Amerikos vakarų 
visžalis spygliuotis medis. 20. Įsimylėjėlių pasimatymas. 23. Mįslė „Raitas 
joja, už ausų kojas pasidėjęs". Kas?. 25. Krūtinplėvė. 26. Glazūruota plona 
plyta, vartojama krosnims iš išorės kloti. 27. Vaisius, priverstas kentėti 
boksininkų talžymą. 28. Kalnai Slovakijoje. 29. Slapta gangsterių organizaci
ja. 30. Dziudo imtynių kilimas. 32. Viena labiausiai paplitusių pasaulio religi
jų. 33. Terminas, kuriam pasibaigus nebegalima bausti. 38. Greito tempo italų 
liaudies šokis. 40. Sovietinių skulptūrų muziejus netoli Druskininkų - ... 
parkas. 41. Balio Sruogos romanas „... miškas", pagal kurį 2005 metais A. 
Puipa pastatė filmą. 42. V A. Mocarto (W. A. Mozart) religinis kūrinys. 43. Iš 
Kinijos paplitęs gėrimas. 44. Pakrančių augalas ilgais lapais. 45. Grūdų vėto
moji mašina. 

,,Draugo" kryžiažodį Nr. 017 teisingai išsprendė ir atsakymus mums at
siuntė: 

Laima Jakelai t ienė. Evergreen Park, IL 
Vida Bučmienė, Cleveland, OH 
Primename, jog kryžiažodžių atsakymus mums galima siųsti paštu: 

„Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629-5589; ei. paštu - redakci-
ja@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime! 

Džiaugiamės, įog ir toliau aukojami pinigai 
„Seklyčios" stogui pataisyti 

Pinigus stogo remontui nuo liepos 11 iki 18 d . aukojo: 
4 0 do l . — Sigutė Mik ru t ; 
2 5 do l . — Danguolė l lg inytė; 
2 0 d o l . — Izabelė Stončienė. 
Nuoširdžiai dėko jame už JŪSŲ aukas! 

Dr. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. 708-598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L INA POŠKUS 
Dantų gydyto ja 

4635 W. 63 St.;Chicago 
Tel. 773-735-7730 

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Wiflowbrook 
Tel. 630-323-5050 

Dr. AUŠRINĖ SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
VVilIovvbrodk, IL 60327 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
Dantų gydytoja 

10745 Winterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th St. 
Suite 101, Lemont, IL 
Tel. 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 708-598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS. P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Dr. GAILE V. ČERNIAUSKAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

T R Y L I K O S M E T Ų P A T I R T I S 
p e r s i k ė l ė į n a u j ą k a b i n e t ą 

318 W . T o u h y Avenue 
Park Ridge. IL 60068 
T e l . 8 4 7 - 6 9 2 - 2 3 0 3 

w w w . p a r k r i d g e s m i t e s . c o m 
Pilna dantų priežiūra: 

• implantai 
• t i l tai, karūnos, protezai 
• vaikų dantų gydymas 
• šaknies kanalų valymas 
• chirurgija 
• parodontozės specialistas kabinete 
• kosmetinės procedūros — „veneers", 

balinimas 

Odos ligų specialistai 

Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atj atminimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523 

T e l . 6 3 0 - 5 7 1 - 2 6 3 0 

Dr. K. JUČAS 
Odos ligų specialistas gydo odos auglius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chkago, IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 

S\^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

VILNIUS 2007 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JA V miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS 

Ruošiame 2008 m. keliones 
f Šiluvos 400 metų jubiliejų. 

Dėl Informacijos skambinti Ritai Pencylienei 

Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBE ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mall: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tel. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mall: mamabar3@aol.com 

BĮigrBiBjgiaiBJBi^&llMgjgM 

mailto:ja@draugas.org
http://www.parkridgesmites.com
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com


10 DRAUGAS, 2007 m. liepos 21 d., šeštadienis 

N, LUKOŠEVIČIENĖ: „APSIGYVENUS SEATTLE, 
NORAS KURTI TIESIOG * SUBUJOJO"* 

Kiek daug žinome apie- Seattle 
Lietuvių Bendruomenę? Kokie žmo
nės ten gyvena, dirba, kuria? 

Jau kuris laikas į redakciją atke
liauja Seattle Lietuvių Bendruome
nės aplinkraštis „Tulpė Times". 
Gegužės mėnesio numeryje skyrelyje 
„Bendruomenės naujienos." užtiko
me žinutę apie dviejų lietuvių me
nininkių parodų atidarymą Seattle 
mieste. Tai Nomedos Lukoševičienės 
paroda Seattle centrinėje bibliotekoje 
ir Jūratės Mažeikaitės-Harrison bei 
jos šeimos darbų paroda Edmonds 
meno galerijoje. 

Nomeda Lukoševičienė 

Šįkart jūsų dėmesiui siūlome pa
žintį su Nomeda Lukoševičiene — 
menininke, viena iš „Tulpė Times" 
redaktorių, aktyvia Seattle Lietuvių 
Bendruomenės nare. Pokalbio su 
Jūrate Mažeikaite-Harrison ieškoki
te kito šeštadienio „Drauge". 

— Nomeda, kadangi visai Jū
sų nepažįstu, gal galėtumėte 
trumpai prisistatyti? 

— Gimiau ir augau Kaune. Prieš 
gerus 17 metų savo noru iškeičiau 
Kaunaitės pavardę į Lukoševičienę. 
Auga trys sūnūs: Mariui — 16, Tadui 
— 11, Lukui — 6. 

— Kada prasidėjo Jūsų, kaip 
menininkės, karjera? Ką esate 
baigusi? Ar gyvenate iš meno? 
Jei ne, ką dirbate? 

— Labai sunku suvokti, kuriuo 
momentu gyvenime save jau gali va
dinti menininku. Rodos, tas ieškoji
mas tęsiasi nuo vaikystės ir riba, 
skirianti mokinį nuo kūrėjo, tiesiog 
ištirpsta. Mokykliniai metai 22-oje 
vidurinėje mokykloje koja kojon ėjo 
su studijomis 1-oje vaikų muzikos 
mokykloje (fortepijono klasė). Vėliau 
baigiau Lietuvos Žemės ūkio aka
demiją (pedagogo-inžinieriaus spe
cialybę) bei Vakarinę dailės mokyklą. 
Turėjau didelę laimę semtis žinių iš 
grafiko Saladžiaus, tapytojų Draz-
dauskaitės bei Vilpišausko, skulpto
riaus Bartulio. Jie visiems laikams 
liks mano dideji mokytojai. Apsigy
venus Seattle, noras kurti tiesiog 
„subujojo". Kuo giliau save analizuo
ju, tuo labiau suprantu, kad žolynai 
man leidžia priartėti prie Lietuvos. 
Juk dalis augalų auga abejose šalyse. 
Tai lyg koks nematomas saitas. Nuo
sava studija ir daug augalėlių aplink 

— tai mano svajonė. O šiuo metu 
dirbu Sleep Medicine NW klinikoje, 
vadybos srityje. 

— Kokia technika dirbate? 
Kodėl būtent šia, o ne kita? Ar 
esate išbandžiusi ką nors kita? 

— Save išbandyti teko ir tapybo
je, ir skulptūroje, ir grafikoje. Gal ne
panardinant galvos pilnai į kiekvieną 
sritį, bet suvokiant, kad norisi tam 
tikros sintezės. Dirbant su augalais 
jaučiu, kad kiekvienas žiedlapis ati
tinka dažų potėpį, kiekvienas išsi
rangęs žolės kotelis — lyg grafinė lin
ija. Truputėlis įgūdžių — ir kompozi
cijos tiesiog gimdo save pačios. Kiek
vienas mano darbas užbaigiamas pa
prasto pieštuko prisilietimu — ma
žyčių taškelių serija. Tai mano nieka
da garsiai nepasakyta padėka savo 
mamai. Juk pirmosios pamokos gau
tos būtent iš jos, būnant dar visai 
vaiku ir stebint per petį jos kaligra
finius gebėjimus. 

— Ar leidžiate sau ieškoti, 
eksperimentuoti? O gal suradusi 
vieną, Jums tinkančią techniką, 
gilinatės į jos subtilybes? 

— Mano didieji eksperimentai 
tęsiasi ir šiandien, beieškant įdomių 
ir ilgai spalvą išlaikančių augalų, gili
nantis į augalų formas ir charak
terius. Jūs net nepatikėsit, kokių 
užsispyrusių žolių esama. Vienos jų 
nenori derintis prie kitų, kitos tiesiog 
reikalauja tam tikro draugo šalia. Va 
čia ir prasideda ieškojimai. Kuo gi
liau einu į tuos subtilumus, tuo rezul
tatas puikesnis. 

— Visai neseniai Seattle cent
rinėje bibliotekoje įvyko Jūsų 
parodos atidarymas? Kaip atsi
rado ši paroda? 

— Jau trečius metus iš eilės 
Seattle centrinėje bibliotekoje rengia
mas Baltijos šalių šokių festivalis. 
Susirinkusiųjų pasigėrėti šiuo ren
giniu žmonių skaičius tikrai džiugina 
širdį. Jau pernai kilo idėja dar pla
čiau praplėsti žiūrovų akiratį ir paro
dyti dar vieną lietuviško meno sritį. 
Po keletos darbų peržiūrų gavau lei
dimą ruošti savo ekspoziciją tuo 
pačiu metu, kai vyks festivalis. Noras 
kalbėti apie Lietuvą, skleisti informa

ciją apie mano gimtą šalį yra labai 
stiprus manyje. Žinia, Seattle Lie
tuvių Bendruomenė padėjo mano 
svajonėms išsipildyti. Džiaugiuosi, 
kad paroda pasiekė tikslą. 

— Ar ji turėjo pavadinimą, 
bendrą temą? 

— Paroda vadinosi „Pieva man ir 
tau". 

— Ar tai Jūsų asmeninė pa
roda? 

— Taip. Tai jau antroji mano 
asmeninė paroda. Pirmoji buvo prieš 
trejus metus suruošta University of 
Washington. 

— Kokie lankytojų, žiūrovų, 
kritikų atsiliepimai? 

— Atsiliepimai tikrai labai 
nuoširdūs ir įkvepiantys tolimes
niems darbams. Ypač malonu girdėti 
komplimentus is japonų ir kinų tau
tybės lankytojų, žinant kaip išpuo
selėta ši meno sritis jų kultūroje. 

— Ką Jums reiškia kurti? Ar 
tai įtemptas darbas, ar atvirkš
čiai — malonus laisvalaikio pra
leidimas? 

— Aš savo kūrybą įvardinčiau 
kaip malonų darbą. 

— Kaip randate temas savo 
darbams? 

— Temų ieškoti nereikia. Puo
delis kmynų arbatos, ramus muziki
nis fonas, žvilgsnis į vokelius su 
belaukiančiais žolynais ir aš panyru į 
tą pievą... 

— Ar buvimas lietuve Ame
rikoje kažkiek nulemia Jūsų, 
kaip menininkės, pasaulį? 

— 0 taip. Aš tapau tvirtesnė lie
tuvė negu buvau iki tolei, sugebėjau 
atrasti lietuviškų formų ir spalvų 
grožį ir skambesį iš naujo ir iki šir
dies gelmių. 

— Ar esate sukūrusi darbų 
lietuviškais, tautiniais motyvais? 

— Žinoma. Ir turiu pasidžiaugti, 
kad darbai, kurie gimsta remiantis 
tautiniais motyvais, yra ypač vertina
mi bei susilaukia daugiausiai kompli
mentų. Taip ir turi būti. Tai šimtme
čių patikrinti motyvai, kuriuos aš ga
liu pateikti savaip. Paskutinės paro
dos metu mano klijuotos lietuviškos 
verbos susilaukė didelio pripažinimo. 

— Esate aktyvi Seattle 

tuvių Bendruomenės narė, vie
na iš Seattle leidžiamo „Tulpė 
Times" redaktorių. IŠ kur kilo šis 
noras būti aktyvia nare ben
druomenėje? Sunku ar lengva 
būti redaktore? 

— Kiekvienas darbas reikalauja 
širdies ir paramos iŠ aplinkinių. Zita 
Petkus išaugino šį unikalų Seattle 
lietuvių dvikalbį leidinį iki solidaus 
25-ių metukų laikraščio. Tai buvo 
drąsus sprendimas tęsti „Tulpės 
Times" gyvavimą. Jausmas — lyg 
nuogom rankom imtum žarijas iš 
laužo. Manau, kad padedant Ainiui 
Lašui ir Vilmai Cinčienei mes ban
dysim auginti „Tulpę". Na, o aktyvia 
bendruomenės nare tai tampi savai
me, kai papuoli tarp tokių puikių 
žmonių, kokie yra mūsų bendruo
menėje. 

— Ką galite pasakyti apie čia, 
Čikagoje, mažai kam pažįstamą 
Seattle bendruomenę? 

— O! Ir nuo ko pradėti? Tai tik
rai nedidelė, bet pati šauniausia lie
tuvių bendruomenė išeivijoje. Mes esa
me lyg viena didelė šeima su savo 
kasdieniniais džiaugsmais ir rūpes
čiais, besidalinantys viskuo. Lenkiu 
galvą prieš visus vyresniuosius lietu
vius, kurie mus, atvykusius, pasitiko 
su išskėstom rankom ir dalinosi savo 
patirtimi lyg su tikrais savo vaikais. 
Tokiais mes ir jaučiamės šiandien. 
Todėl ir dirbam visi petys į petį, todėl 
ir išauginom tris tautinių šokių gru
pes („Lietutis", „Linas", „Lankas"), 
todėl ir stovyklaujame šeimos stovyk
loje „Lankas" jau daugiau nei 10 
metų, todėl ir į Dalios Tutlytės sody
boje švenčiamą mėlynių šventę su
sirenkam anksčiau negu esam kvies
ti, todėl ir krikštijant mūsų vaikus ar 
išlydint Anapilin mūsų senolius esa
me kartu. Būti tarp tokių žmonių yra 
Dievo dovana. 

— Jei kas nors pasiūlytų, ar 
sutiktumėte atvažiuoti su paro
da į Čikagą? 

v 

— Žinoma. Tai būtų maloni stai
gmena. 

— Ačiū už pokalbį. Galbūt iki 
susitikimo Jūsų parodoje Čika
goje. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Nomedos Lukoševičienės darbai 
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Iš Ateitininkų gyvenimo 

Naują „Ateities" numerį pasitinkant 
Atkelta iš 2 psl. 

Pabaigai palikau išskirtinai pa
minėti Rūtos Kuraitės pokalbį su sa
vo močiute. Anot E. E aptarimo, tai 
,,Retrospektyvus žvilgsnis į praeitį ir 
nepagražintos realybės siaubas atvi
rame pasakojime ir vaizduose". Rūta 
Kuraitė, 15 metų, Jurbarko Nauja
miesčio vidurinės mokyklos mokinė, 
rašo pagaunančiai, tiesiog priraki
nančiai: „Šaltą darganotą rudens 
vakarą žiūriu pro langą į pliaupiantį 
lietų. Kiek daug liūdesio ir slogaus 
jausmo! Vakaro tyloje girdžiu tiksint 
laikrodį. J a u vėlu. Atmerktomis 
akimis stebiu nebylią tamsą, užlie
jusią kambarį, tačiau sapnų karalystė 
dar toli. Pro atvirų durų plyšį skver
biasi šviesa. Išlipu iš lovos ir lėtu 
žingsniu einu ten, kur sklinda jauku
mas, šiluma. Kaip visada rami, susi
mąsčiusi močiutė pažvelgia į mane 
meiliomis ir draugiškomis akimis. 
Nenorėdama sudrumsti nuostabios 
vakaro tylos, prisėdu šalia. Bet ilgai 
tylėti negaliu. 'Močiute, papasakok 
apie Sibirą', paprašau ir tyla subyra. 
Sengalvėlė sutriko, susijaudino. Paju
tau, kaip stipriau pradėjo drebėti jos 
rankos, o akys pritvinko ašarų. Mo
čiutei sunku apie tai kalbėti, bet ji 
pritariamai linktelėjo ir pradėjo pasa
koti apie savo vaikystę, kuri neatsie
jama nuo tremties, skaudžių netek
čių ir prisiminimų. Mano širdis sus
purdėjo, o močiutės žodžiai mane 
nukėlė į 1947 metų pabaigą". Būti
nas pasiskaitymas, ypač tų istorijų 
nepatyrusiems! 

v 

Sis žurnalo numeris yra 64 pus
lapių (paskutineji trys nenumeruoti) 
apimties. Jame radau tikrai daug ką 
įdomaus skaityti. Radau ir išsigan
dau. Jei man įdomu, tai jaunimui, be 
abejo, bus neįdomu. Tačiau bent dalį 
tų įdomių svarstybų paties jaunimo 

aprašyta. Būtų verta prie kiekvieno 
autoriaus pridėti porą žodelių apie 
biografinius duomenis, pvz., einamas 
mokslas, ateities planai, gyvenama 
vietovė... Siame numeryje jaučiasi 
pusiausvyra tarp praeities, dabarties 
ir ateities. Pastebimas taut iškumo 
temų išryškinimas. Jaučiasi ir kitų 
temų giminingumas su nuomonių 
įvairumu. Smagu skaityti apie gilias 
svarstybas, gyvenimo prasmės ieško
jimus, jos atradimą ir ryžtą tobulėti. 

Su malonumu pastebėtas pakilęs 
žurnalo tiražas. Šio numerio - j au 
3,000 egzempliorių. Neaišku, kas už 
tai atsakingas. Be abejo, tai daugelio 
žmonių nuopelnas. Žurnalo metriko
je pažymėta redaktorė Reda Sopra-
naitė, keturi redkolegijos nariai, sep
tyni bendradarbiai, dizainerė ir ko-
rektorė-stilistė. Nė žodžio apie admi
nistraciją. Nejaugi ji išgaravo? Būtų 
tikrai gaila, jeigu ne tik redagavimo, 
bet ir administravimo našta gultų 
ant tų pačių pečių. 

Žurnalo metinė prenumerata už
sienyje yra 32 JAV dol. Dėl prenume
ratos JAV kreiptis į Laurą Lapšytę, 
2444 9 St. # 1 , Boulder, CO 80304. EI. 
paštas: lapsyte@yahoo.com. Dėl 
prenumeratos Kanadoje kreiptis į 
Vincą Kolyčių: 86 Glenholme Ave., 
Toronto, Ontario M6H 3B1, Canada. 
EI. paštas: v incask@hotmai l .com. 
Čekius rašyti ,,Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis", pažymint, kad 
tai žurnalo „Ateitis" prenumeratai. 

v 

Sį Romualdo Kriaučiūno >yAteities" 
žurnalo aprašymą galite paskaityti ir 
S. Amerikos ateitininkų tinklalapyje 
www.ateitis.org. Beje, ten rasite 
daug įdomių pasiskaitymų ir žinių 
apie ateitininkų veiklą. Dažnai 
pasižiūrėkite. 

Ateitininku studijų 
savaitgalis, Dainavoje 

rugpjūčio 31 — rugsėjo 3 d. 

P r o g r a m o j e : 

Tautiškumo ryšys su pilietybe • Pasauliečių vaidmuo 
bažnyčios gyvenime • SAS ir ASS suvažiavimai 

Šeštadienio vakarq: akt. Virginija Kochanskytė 
ir muz. Darius Polikaitis praves poeto Bernardo 
Brazdžionio minėjimą 

Tarp paskaitininkų: *, 

•Aldona Lingertaitienė kalbės tema „Pasauliečio vaidmuo pastoraciniame darbe". Dr. 
Lingertaitienė apgynė disertaciją šia tema ir šj pavasarį jai Boston College suteiktas dakta
ro laipsnis teologijos ir pedagogikos srityje. Šiuo metu ji dirba Šv. Jono Seminarijoje Boston ir 
vadovauja programai, ruošiančiai pasauliečius magistro laipsniui pastoraciniame darbe. 

•Vygantas Malinauskas, Ateitininkų Federacijos pirmininkas, žada savaitgalį dalyvauti. Bus 
proga federacijos pirmininkui artimiau susipažinti su Šiaurės Amerikos ateitininkais, o daly
vaujantiems išgirsti apie Lietuvos ateitininkų veiklą. 

Visa programa bus paskelbta ateinantį šeštadienį. 

Registruokitės dabar! 
Registracijos anketos-, www.ateitis.org 

Studijų savaitgalio registratorė 
Birutė Bublienė 

4 4 1 5 Oak Grove 
Bloomfield Heights, Ml 4 8 3 0 2 

Kambario kaina 75 dol. (už šią kainą galės naudotis šeima ar keli pavieniai 
asmenys, pasidalinę išlaidas) arba pasistatykite savo palapinę! - tik 50 dol. 

Maistas suaugusiems 75 dol., vaikams 45 dol. 

Kviečiami visi moksleiviai, studentai ir sendraugiai ateitininkai 
Kviečiami visi, norintys artimiau susipažinti su ateitininkų veikla 

Ruošta S. Amerikos ateitininkų taryba 

Lietuvoje pirmąkart vyks 
„Vėžių valgymo čempionatas" 
Nors jau nemažai lietuvių iš

mano, kaip taisyklingai nurauti 
nelukštentai krevetei uodegytę ar 
kokia šakute valgyti paruoštą sraigę, 
tačiau sunkiai įsivaizduoja, kaip 
dorojamas virtas vėžys. Nors vėžiai -
vienas seniausių baltų vartotų pro
duktų, menantis dar akmens am
žiaus laikus. Tad Zarasų rajone, Du
setų vienkiemyje, įsikūrę Lietuvos 
kulinarinio paveldo puoselėtojai Eri
ka ir Ramūnas Čižai, siekiantys gar
sinti vėžių valgymo kultūrą, liepos 21 
d. organizuoja pirmąjį Lietuvoje 
„Vėžių valgymo čempionatą". 

Vėžiai - labai lengvai paruošia
mas patiekalas, bet nuo seno laiko
mas dideliu skanėstu. Didžiausios puo
tos, garsėjančios savo ištaigingumu, 
Radvilų valdymo metais taip pat ne
apsieidavo be šio žnyplėto užkandžio. 

„Iki XX amžiaus vidurio, kol 
ežerai ir upės buvo gaivios ir švarios, 
vasaros naktimis jų pakrantės 
nušvisdavo nuo fakelų ir žibintų 
šviesų - tai specialiais tinkleliais 
„ginkluoti" vėžiautojai traukdavo 
ieškoti laimikių, - pasakoja kulina
rinio paveldo tradicijomis garsė
jančios kavinės „Prie Bravoro" sa
vininkė Erika Čižienė. - Senais 

laikais Lietuva buvo žinoma kaip 
vėžius eksportuojanti valstybė. Lie
pos antroje pusėje ne vienoje vietoje 
buvo rengiamos vėžiavimo ir vėžių 
valgymo šventės." 

Tačiau Erika iš karto priduria, 
kad jei norisi prisikirsti iki soties, 
geriau rinktis ne šią ežero gėrybę, o 
sotesnius patiekalus. Nes valgoma 
vėžio dalis tesudaro 15-20 proc. jo 
kūno svorio, tad iš jo gaunama vos 
10-12 gramų mėsos, kurioje yra 16-20 
proc. organizmo lengvai pasisavi
namų baltymų, vos 0,5 proc. riebalų, 
1 proc. angliavandenių, 6,6-7,5 proc. 
mineralinių medžiagų. 

Senoliai Lietuvoje sakydavo: 
„Jeigu atėmei Dievo padarui gyvybę, 
turi ją sunaudoti, bet neišniekinti". 
Tačiau šiais laikais dauguma mūsų, 
valgydami vėžius, geriausiu atveju 
nutraukia priekines žnyples ir uode
gą, palikdami didelę dalį mėsos po 
kiautu. Į pirmąjį Lietuvoje „Vėžių 
valgymo čempioną" kviečiami daly
vauti visi norintieji ir net nemokan
tys tinkamai išknebinėti vėžio - orga
nizatoriai žada prieš varžybas išsa
miai paaiškinti kaip kas ir ką. 

Pagal Bernard inai . l t 

mailto:lapsyte@yahoo.com
mailto:vincask@hotmail.com
http://www.ateitis.org
http://www.ateitis.org
http://inai.lt
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GREIT PARDUODA 
IŪ1 

First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikul is 
Is t Choice Real Propertys 

Te/.: 630-205-9262 
E-mail: amikulis@usa.com 

Įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas «• 
* Pardavimas 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

COUHUCU. 
V I D A M . 

S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
US1DENT1AL 
BROKERACfc 

Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

P A S K O L O S 

I N T E R B A N K 
MORTCAGE COMPANY 

Paskolos neki lnojamam tur tu i 
Perfinansavimas „ n o closing costs" 

GEDIMINAS ZAREMBA 
6 3 0 9 1 5 8 8 6 5 

Illinois Residential Mor tgage broker Bank 

OrMf, Accent 
Homefinders 

9201 S. Cicero 
Oak Lawn, Illinois 60453 
Business 708-423-9111 

Voice Mail 708-233-3374 
Fax 708-423-9235 

Pager 312-707-6120 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

SIŪLO DARBĄ 

I Š N U O M O J A 

UNION PIER, Ml 
išnuomojamas 2 mieg. 

vasarnamis. Netoli ežero, 
didelis kiemas. 

Tel . 269-469-6693 

PRIEŽIŪRA 

Priimsime gyventi prie šeimos 
pagyvenusi žmogų, kuriam reikalin
ga pagalba. Nuosavas namas, atski

ras kambarys, šviežias lietuviškas 
maistas. Mažas užmokestis. Gyve

name Oak Lawn. Tel. 773-968-1639 

S IŪLOME D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

ČIA VIETA JŪSŲ 
S K E L B I M U I 

S K E L B I M Ų SKYRIAUS 
TEL. 7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0 

Spa Constant ine grožio salonui 
reikalingi terapistai, manikiūristai, 
estetikos specialistai, registratoriai. 

Privalo turėti leidimą. 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696 

Ieškome auklės Vašingtone 
Ieškome pilno etato, legalios aukles. 

Geras atlyginimas, sveikatos 
draudimas, gyvename Marylande. 

RutaKS@aol.com (301) 987-0322 

Alwąys with Flowers 
- Visada šviežios egzotinės i r aukšto stiliaus aranžuotės 
- Vestuvinės i r proginės kompozicijos 
- Laidotuvių krepšeliai, vainikai, vazoninės gėlės 
- Atr ibut ikos pokyliams nuoma 
- Bažnyčių, pokylių salių dekoravimas 
- Celės visoms progoms | Lietuva. 

1120 State St, Lemoat, 1L 
Tei. 630 257 0339; 888 594 6604 
www.alwayswithflowers.com **UAW, 
ww.alwavwithftowers.net * ^ 

Pristatymas 7 dienas per savaitę 
Čikagoje, JAV, Lietuvoje 

ir visame pasaulyje 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai irjvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas per savaitę 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINES 
Kepyklos produktai Ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p. 

608 VV. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607 

312-957-1994 
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p. 
šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Ji 

^ ~ = ^ STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU], SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St , 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8654 

r • » • » • • — — » — • • — - . — — • • — » ų 
STATE F A R M INSURANCE • 

Automobilio, namų, ' 
gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai į 
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL 

708-423-5900 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-avvay" planu. 
Atliekame visus foto -
laboratorijos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.c.p.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzte Chicago, IL 60629 
Prekyba, Instaliavimas, aptarnavimas 
— Ucensed — Bonded— Insured 

FREE 
ESTIMATE 

7 dienos 
per savaite 

773 7 7 8 4 0 0 7 
773 531 1833 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Greitai, kokybiškai, prieinama 
kaina atitekame elektros, „plttm-

bing", medžio darbus. Tvoros, 
grotos, dažymas, virtuvių, „base 
ment" įrengimas, cemento lieji

mas, stogų taisymas. Kokybe 
garantuota. 7 7 5 - 5 5 0 - 3 4 0 4 

[VAIRUS-

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel. 773-776-1486 

WJUGX3i 
b u i i d r 

'~V7ww. autotradeusa. corm 

PADEDAME SURASTI. NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO. 
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES. 

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ! 
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192 

PIGIAUSI AVIArBIUETAi Į LIETUVĄ IR EUROPA 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:RutaKS@aol.com
http://www.alwayswithflowers.com
http://ww.alwavwithftowers.net
http://www.racinebakery.com
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Dailininke gerk p. Magdalena Stankūniene 
Geriausios sėkmės darbe, 

laimės, džiaugsmo asmeninia
me gyvenime, ilgų ilgų, linksmų 
gyvenimo metų Vardadienio 
proga linki 

Vytautas Jarmolavičius 

^jSZ^^r^^^^^^rs^ 

Gerb. p. Magdalena Juška 
Daug daug laimės, džiaugsmo, 

ramybės, linksmų ir ilgų gyvenimo 
metų Vardadienio proga linki butų 
nuomininkai 

Janina Purickienė, 
Vytautas Jarmolavičius 

PAGERBTAS 
DR. ANTANAS RAZMA 

Šių metų birželio 9 d. vykusiame 
pokylyje, Advocate Christ (Oak 
Lawn, IL) ligoninės medicinos rezi
dentai (apie 100) pagerbė dr. Antaną 
Gintarą Razmą, išrinkę jį metų ge
riausiu dėstytoju (teaching attending 
of the year). Taip jis pagerbiamas jau 
šeštą kartą. Dr. Razma, šalia priva
čios pulmonologijos praktikos yra ir 
University of Illinois medicinos pro
fesorius. 

Dr. Antanas G. Razma 1977 m. 
baigė University of Illinois medicinos 
mokyklą, 1983 m. University of Mi-
chigan tapo plaučių ligų intensyvios 
priežiūros gydytoju. 

Šiuo metu dr. Razma yra Advo
cate Christ ligoninės gydytojų išrink
tas būsimu ligoninės prezidentu. Bai
gęs eiti šias pareigas, už pusantrų 
metų taps ligoninės prezidentu. Jis 

taip pat yra ligoninės gydytojų orga
nizacijos (Physician Hospital Organi-
zation) viceprezidentas, intensyvios 
nuolatinės priežiūros skyriaus medi
cinos direktorius, plaučių intensyvios 
priežiūros skyriaus vadovas bei Phar-
macy and therapeutics committee 
viršininkas. Christ ligoninėje yra 
daugiau kaip 660 palatų, jai priklau
so daugiau nei tūkstantis gydytojų. 

Dr. Razma, gimęs ir augęs patrio
tiškoje lietuvių šeimoje (tėvai dr. An
tanas ir a.a. Elena Kisieliūtė), kaž
kaip atranda laiko ir lietuviškai veik
lai. Yra dirbęs Lietuvių fondo valdy
boje bei Pasaulio lietuvių centro tary
boje, kurioje daug prisidėjo telkiant 
lėšas, taip pat yra veiklus ateitinin
kas. Su žmona Asta (Motušyte) augi
na gerus lietuviukus - Alexą ir An
drių. 

Š. m. gegužės mėn. Viktorija Baichaitė baigė St. Mary's Colle-
ge, Moraga, CA ir [gijo B.A. laipsnį anglu kalboje. Taip pat studijavo 
ir ispanu kalbą. Pradėjo dirbti Morrison and Foerster teisėju firmoje 
San Francisco, CA. Viktutės pasiekimais džiaugiasi tėveliai Antanas ir 
Laima Balchai, sesutės Karina ir Lina, seneliai Danutė ir Vladas Bal-
chai, močiutė Birutė Prasauskienė ir kiti giminės. 

Viktorija Baichaitė 

LIETUVIO PASIEKIMAI 

Razmų šeima: Antanas, Asta, Alexa ir Andrius. 

2007 m. birželio 15 d. 337 asme
nys gavo aukštesniojo mokslo laips
nius, šeši gavo doktoratus, o 331 -
magistro laipsnius. Tai įvyko Navai 
Postgraduate School, Monterey, Cali-
fornia. Didžioji dauguma baigusiųjų 
buvo Jungtinių Amerikos Valstijų ka
rininkai/ės iš visų keturių JAV karo 
pajėgų, bet tarp jų buvo ir užsienio 
studentų. Iš Graikijos buvo daugiau
sia, net 27 vyrai ir moterys, iš Turki
jos 4, Čekijos 2, Lenkijos 1, Taivano, 
3, Singapūro 1, Brazilijos 1, Jemeno 
2, Filipinų 1, Rumunijos 2, Vengrijos 
1, Bangladešo 1, Mongolijos 1, Vokie
tijos 3, Australijos 1 ir vienas iš Lie
tuvos. 

Lietuvis, kuris baigė aukščiausiu 
įvertinimu, yra Aidas Kerutis. Jis jau 
nuo 2000 metų tarnauja Lietuvos ka
rinėse oro pajėgose. Gimė Kaune, 
baigė Kauno J. Jablonskio gimnaziją. 
1996-2000 metais mokėsi JAV ka
rinių oro pajėgų akademijoje, Colo-
rado Springs, Colorado (BS in Opera-
tions Research/Math minor); 2006-
2007 metais mokėsi Navai Postgra
duate School, Monterey, California 
(MBA in Financial Management). 
Karjera: 2000-2002 m. Tarptautinio 
bendradarbiavimo karininkas, Lie
tuvos karinių oro pajėgų štabas, 
Kaunas; 2002-2005 m. NATO depar
tamento vyr. specialistas, Krašto ap
saugos ministerija, Vilnius; 2005-
2006 m. Personalo departamento vyr. 
specialistas, Krašto apsaugos minis
terija, Vilnius. 

Paskutiniais metais besimoky
damas J. Jablonskio gimnazijoje, 
Aidas dalyvavo stojimo į JAV karo 
akademijas konkurse. Jis ir Mindau
gas Butkus įstojo į US Air Force Aca-
demy ir ją sėkmingai baigė 2000 me
tais. Prieš juos tik vienas lietuvaitis, 
Andrius Kaikaris, kuris neseniai bai
gė US Navai Staff College, Rhode 
Island, buvo baigęs US Navai Aca-
demy. Iki dabar 25 jaunuoliai ir jau
nuolės yra įstoję mokytis į visas ke
turias Amerikos karo akademijas. 
Tie, kurie baigė, atitarnauja 5 metus 
Lietuvos karo pajėgose. Kartais, pa
gal pasirinkimą, ir kitokį laikotarpį. 
Visi neša garbę Lietuvai, išskyrus 
vieną, kuris pasirinko negrįžt į Lie

tuvą ir nesilaikyt duoto žodžio nei 
kraštui, nei Amerikai, nei jo paties 
tėvams. 

Toks Lietuvos ir Amerikos ben
dradarbiavimas mokant Lietuvos jau
nimą yra labai geras dalykas ne tik 
patiems jaunuoliams, nes jie gauna 
nepaprastai gerą profesinį išsilavi
nimą, bet ir karinį. Tai duoda Lietu
vai rimtų specialistų įvairiose srityse 
ir po ketverių metų bendro lavini
mosi, bendro gyvenimo mokyklose, 
duoda labai stiprių ir gerų draugys
čių, kurios neprapuola. 

Aidas Kerutis 

Į JAV karo akademijas kas metai 
turi teisę siūlyti kandidatus net 134 
kraštai. Priimama iš viso 40 svetim
taučių, po 10 į kiekvieną akademiją. 
Tuo pačiu metu negali būti vienoje 
akademijoje daugiau negu po 3 sve
timtaučius iš vieno krašto. Lietuva 
ne kartą yra pasiekusi šį skaičių, o 
kartais net ir peršokusi, nes lietu
vaičiai ir lietuvaitės tikrai buvo ypa
tingai geri kandidatai toms mokyk
loms. Mes turime labai džiaugtis ir 
didžiuotis, kad šie jaunuoliai ryžtasi 
labai sunkiam mokslui ir jį sėkmingai 
baigia. Iki šiol tik vienas, kuris buvo 
priimtas į pačią pirmą klasę 1995 
metais, nepajėgė baigti US Coast 
Guard Academy. 

Lietuvoje yra labai labai gabių 
lietuvių. Valio Aidui! 

Liuda Avižonienė 
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Susipažinkite - Moterų klubas 
Skaitytojai mūsų dienraštyje 

tikriausiai jau ne kartą matė skel
bimus, kad Moterų klubas ruošia 
„garage sale". Kas tai per moterys, 
kaip jos susibūrė į klubą? 

Pasirodo, kad klubo narės - tre-
čiabangės, vieną dieną nutarusios, 
kad reikia kažką daryti, juk nuobodu 
sėdėti rankas sudėjus: „Vieną lap
kričio sekmadienio popietę susirinkęs 
linksmas moterų būrelis nutarė įkur
ti Moterų klubą! Taip, taip - Moterų 
klubą! Sutikite, ten kur dvi, trys ar 
daugiau moterų - tai galinga jėga, 
gebanti daug ką nuveikti. Ten kur 
moterys - temų kalboms niekada ne
trūksta. Juk taip malonu prisiminti 
vaikystės smulkmenas, jaunystės iš
gyvenimus, pafilosofuoti ar pasidalin
ti šeimyninio gyvenimo peripetijomis. 
Pagaliau, kaip malonu atsipūsti nuo 
darbų, pabūti smagiame bendra
minčių būrelyje. Taigi, nusimeskime į 
šoną prijuostes, palikime šimtus nesi
baigiančių darbų, vyrus, vaikus, ir 
duokime peno savo dvasiai. Kai pri
trūkus savos išmonės, galėsime pa
sikviesti įdomią viešnią ar pašnekovę, 
kuri 'įpūs' šviesos į mūsų kasdieny
bę", - skaitome Moterų klubo tin-
klalapyje: www.moteruklubas.4t. 
com 

Pasidairę po tinklalapį, nuste
bome, kiek "gerų darbų darbelių daro 
šitos jaunos mamos, žmonos, moterys 
- rengia „garage sale", o gautas lėšas 

siunčia į Lietuvą, į Šiaulių vaikų 
namus ar į mokyklą, kurioje mokosi 
neįgalūs vaikai. Kartu su savo šei
momis ruošia iškylas, padeda viena 
kitai, daug keliauja, o grįžusios iš 
kelionių būtinai susitinka ir dalijasi 
patirtais įspūdžiais. O kiek džiaugs
mo prisimenant savo padarytus dar
belius: „Šiandien, birželio 4 dieną 
'kepėm pirmą blyną - garage sale' ir 
galime pasidžiaugti - pavyko labai 
gerai! Per 7 valandas surinkom per 
400 dol., tai yra 56 dol. per valandą! 
Šaunu! Laimingos ir dėkingos vi
siems prisidėjusiems! Ačiū vyrams, 
išleidusiems šeštadienį 'pažaisti par
davėjas'. Tikimės, kad dar pavyks ir 
rytoj! Na, o tada, jau ieškosime dažų, 
žaislų ir kito gero mūsų vaikučiams 
Šiauliuose!", - jos džiaugiasi pirmuo
ju savo pasisekusiu išpardavimu. Nuo 
to laiko jau surengtas ne vienas 
„garage sale" ir ne vienam vaikui į 
Lietuvą pasiųsti reikalingi daiktai. 
Štai kitas džiaugsmas: „Džiaugiamės 
savo vaikų ir tėvų švente parke! Buvo 
labai smagu ir žaidimus žaisti, ir už 
tinklininkus sirgti, o ir loterija buvo 
labai sėkminga." Vadinasi vėl bus ga
lima paremti tuos, kuriems reikalin
ga pagalba. 

Arba vėl - „Birželio mėnesį buvo 
pasiųsta parama į Florida"- taip kuk
liai, atrodo, kad nieko daug ir 
neįvyko. 

Visos Moterų klubo narės mėgsta 

Mamos tėčiai ir vaikai - visi kartu. 

4H& 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIU RADIJO LAIDOS 

3R 1 4 5 0 A M banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 S 0 . c o m 

Moterų klubas dažnai susirenka. 

keliauti. Ir ne šiaip keliauja. „Kelionė 
į Italiją sutapo su Lietuvos nepriklau
somybės 16-osios metinėmis. Mes, 
gyvendami Amerikoje, esame įpratę 
prie vietinių Lietuvos valstybinių 
švenčių minėjimų, todėl buvo įdomu 
pabūti kitų išeivių iš Lietuvos ben
druomenėje, pamatyti kokia dvasia 
gyvena tos bendruomenės nariai, 
kaip kituose kraštuose bandoma 
išlaikyti lietuviškas tradicijas ir lietu
viškumą", - rašo Moterų klubo narė 
Ilona, viešėjusi Italijoje. Ir priduria: 
„... noriu pasidžiaugti išeivių Italijoje 
entuziazmu, organizuotumu ir lietu

viškų tradicijų puoselėjimu". 
Vartau Moterų klubo internetinį 

puslapį ir džiaugiuosi jaunomis mo
terimis, kurios daug nesiskelbdamos 
daro gerus darbus ir tuose darbuose 
randa pasitenkinimą. Dar džiau
giuosi, kad moterims padeda ir jų šei
mos - vyrai ir vaikai. Džiugu, kad ir 
neseniai atvažiavę lietuviai supranta, 
kad pasaulyje yra daug gražių da
lykų, o pats svarbiausias ir žmoniš-
kiausias iš jų - pagalba kitiems. Sėk
mės Jums jūsų darbuose. 

Laima Apanavičienė 

Nauja turizmo informavimo 
sistema Lietuvoje 

Turizmo gidas internete „7sea-
sons" (www.7seasons.lt) atnaujina 
savo tinklalapį ir diegia naują turiz
mo informavimo sistemą. Naujoji sis
tema teiks išsamią turizmo informa
ciją ir taps naudingu pagalbininku 
planuojant keliones Lietuvoje. 

Turizmo informacija gide patei
kiama virtualiame Lietuvos žemėla
pyje. Toks informacijos pateikimas 
leidžia matyti netoliese esančias t u - / 
rizmo paslaugas ir greitai surasti ieš
komus turizmo objektus. Naujoje sis
temoje įdiegta taip pat ir nuorodų pa
slauga. Tinklalapio lankytojai, apsi
lankę turizmo objektuose, vienu pe
les paspaudimu galės susipažinti su gre
ta esančiomis turistų lankomomis vie
tomis bei sužinos, kur galima pietau
ti, pramogauti ar apsistoti nakčiai. 

„Šalies ir užsienio turistai dažnai 
nežino visų Lietuvoje esančių turiz
mo objektų, taigi lieka nepamatę įs
pūdingo mūsų šalies kraštovaizdžio ir 
istorinių kultūros paminklų. „7sea-
sons" įdiegta sistema leis ne tik su
rasti daugiau vietų, kurias verta ap
lankyti, bet ir padės patogiai supla
nuoti turistinės kelionės maršrutą, 
greitai rasti šalimais esančias turiz
mo paslaugas, - teigia gidą administ
ruojančios įmonės direktorius Tadas 
Luote. - Be to, diegiama sistema at
vers naujų galimybių ir turizmo įmo
nėms, kurios savo paslaugas galės 
pristatyti artimiausių turizmų objek
tų aprašymuose." 

Šiuo metu gide pateikiama infor
macija apie 70 kultūros objektų bei 

savo paslaugas pristato daugiau nei 
200 turizmo įmonių. 

Duomenis apie Lietuvos turizmo 
paslaugas taip pat teikia ir nacionali
nis turizmo tinklalapis „Travel.lt", 
tačiau pasak T. Luotės, išskirtinis in
formacijos pateikimas „7seasons" gi
de sudomins smalsesnius keliautojus, 
todėl kiekvienas šių tinklalapių ras 
savo lankytoją. 

Dar šiais metais ketinama plėsti 
gidą ir pristatyti turizmo galimybes 
kaimyninėje Latvijoje. 

Dėl papildomos informacijos kreip
tis: Tadas Luote, UAB „Innco" direk
torius. 

Tel.: 8 616 58550; ei. paštas: 
tadas@7s.lt 

Senasis ir naujasis Vilnius. 
Lietuva.net nuotr. 

http://www.moteruklubas.4t
http://www.wcev14S0.com
http://www.7seasons.lt
http://�Travel.lt
mailto:tadas@7s.lt
http://Lietuva.net
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A t A 
VYTAUTUI RĖKLAIČIUI 

mirus, jo žmoną Rimą, vaikus Vidą, Elytę ir 
Povilą su šeimomis, uošvę Veronica Paulionienę 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Veronica Paulionienės draugės 

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 
& ALL SUBURBS 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami. 
Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 

GERALD F. DAIMID — 
n e p r i k l a u s o m a s d i r e k t o r i u s 

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

Palos-Gaidas 
FUNERAL H O M E 

Patogioje vietoje tarp Čikagos ir 
Lemonto 

•10 minučių nuo Šv.Kazimiero 
lietuvių kapinių 

11028 S. Southvvest Hwy. 
Palos Hills, Illinois 

( 7 0 8 ) 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA 
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST. 
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST. 
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE. 

ALL PHONES 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600 
www.petkusfuneralhonies.com 

„Still Proudly Serving Lithuanian Families" 

HILLS 
FUNERAL HOME 

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors) 
10201 S. Roberts Rd. 
Palos Hills, IL 60465 

Other Locations Available 
(708) 598-5880 

Formerly of Roseland" "Family Owned & Operated' 

BRONE 
ŠVIPAITĖ-ŠIMKIENĖ 

1903.04.02-2007,06.30 

AMŽINYBĖS ŠVIESA LENKIA MIRTĮ 

Gimė Palėvenės kaime, Pušaloto valsčiuje, Lietuvoje. Panevė
žyje baigė gimnaziją, studijavo Kauno universitete, 1925 m. išvyko į 
užsienį mokytis naujo mokslo - namų ruošos. Gavusi stipendiją, stu
dijavo Belgijoje, Namų ruošos institute, po to sekė kulinarijos studi
jos Prancūzijoje. 

1928 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Joniškėlio Žemės ir namų 
ruošos mokykloje. Laimėjo Žemės ūkio rūmų skelbtą konkursą kny
gai „Seimininkė" rašyti, o jau 1930 m. pradėjo dėstytojauti Žemės 
ūkio akademijoje Dotnuvoje. 1934 m. birželio 21d. ištekėjo už agro
nomo Aleksandro Simkevičiaus, susilaukė dukrytės Dalios, dėstė 
namų tvarkos discipliną, žinias tobulino namų ruošos mokytojų su
važiavimuose Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje. Kartu su kitais bendra
autoriais parašė knygą „Namų ūkio vadovėlis šeimininkėms". Že
mės ūkio akademija ir ypač tuometine naujove buvusi Namų ūkio 
sekcija, buvo nuolat lankoma įvairių svečių. Garbingiausias - prezi
dentas Antanas Smetona. Bronė buvo atsakinga už iškilmingų vai
šių patiekimą prezidentui bei visam šimtui jį lydėjusių svečių. 

Prasidėjęs karas pakeitė Bronės gyvenimą. 1944 m. rudenį pasi
traukė į Vakarus, gyveno pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, Švedijoje. 
Tikėjosi grįžti Tėvynėn, bet Tėvynės ji daugiau nebematė. 

1951 m. Bronė Šimkienė su šeima atvyko į JAV kurios tapo na
mais ne tik jai, bet ir dukrai Daliai, jos šeimai. Kartkartėmis, vis pri
simindama savo pašaukimą - namų ruošą, Bronė rašė straipsnius 
namų tvarkos klausimais. Apie dvidešimt jų pasiekė žurnalą „Sei
mininkė". Jos žinios vėl aplankė Tėvynę. 

2007 m. birželio 30 d., sulaukusi 104 metų, ji išėjo. Ji išėjo, bet 
liko šviesa, liko tikėjimas rytojumi, liko pagarba žmogaus proto ga
liai, liko laikmečių nenugalėtos Asmenybės didybė. 

Palaidota liepos 7 d. Forest Sawn Memorial kapinėse, CA, lietu
vių kampelyje. 

Nuliūdę liko: 
dukra Dalia, žentas Vytas, anūkas Vincas su žmona 

Kristina, anūkas Tomas su žmona Julie, 
proanūkiai Logan ir Lauren Burokai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
AGOTA VALAITIENĖ 

Jau praėjo vieneri metai, kai 2006 m. rugpjūčio 6 d. 
į Viešpaties Namus sugrįžo mūsų mylima Mamutė, 
Močiutė ir Promočiutė. 

v 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašau
jamos šeštadienį, liepos 28 d. 9 v. r. Švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčioje, Marąuette Park. Šv. Mišias atnašaus 
kun. dr. Arvydas Zygas. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už Močiutės sielą. 

Nuliūdę -
Irena Polikaitienė su šeima, 

Jonas Remigijus Valaitis su šeima ir 
Regina Zvinakienė su šeima 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://www.petkusfuneralhonies.com
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• A . a. Vytautas Mikūnas po ilgos 
ir sunkios ligos mirė liepos 20 d. 10 
vai. r. Apie atsisveikinimą ir laido
tuves bus pranešta vėliau. 

•Lietuvių evangeliku liuteronų 
„Tėviškės" parapija praneša, kad pas
kutinės pamaldos su Sv. Vakariene 
„Tėviškės" bažnyčioje C6641 Troy St., 
Chicago) vyks liepos 22 d., sekmadie
nį, 10 vai. r. Po pamaldų - pietūs ir 
pabendravimas. Auka - 20 dol. Lie
tuvių evangelikų liuteronų „Tė
viškės" parapijos pamaldos naujojoje 
šventovėje - St. James Lutheran 
Church (5129 S. Wolf Road, Western 
Springs, IL) vyks liepos 29 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Tel. pasiteiravi
mui: 708-567-9044 (kun. Liudas Mi
liauskas) 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos (ALTS) Čikagos skyriaus ruošia
mos gegužinės laikas dėl susidariusių 
svarbių aplinkybių keičiamas iš rug
pjūčio 26 d., sekmadienio, į rugsėjo 2 d. 
Taigi ALTS Čikagos skyriaus gegužinė 
Ateitininkų namų ąžuolyne (Lemont) 
įvyks rugsėjo 2 d., sekmadienį. Pradžia 
12 vai. p. p. Visuomenė kviečiama daly
vauti ir .maloniai praleisti sekmadienio 
popietę atsisveikinant su vasara. 

•Lietuvių fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am

žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime rugsėjo 7 d., penktadienį, popie
tinės programos metu Ieva Jusionytė, 
Brandeis University antropologijos ma
gistrante, skaitys pranešimą „Babelis 
šiandien: apie tautų dialogą ir jų ribas". 
Kviečiame dalyvauti. 

•„Chicago-Vilnius Sister Cities In
ternational" programa ieško pedagogo 
edukacinei veiklai plėtoti. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500 (Rita). 

IŠ ARTI m TOLI., 

•Kviečiame šeimas, kurios įvai
kino vaikus iš Lietuvos (arba ruošiasi 
įsivaikinti) į gegužinę, kuri vyks š. m. 
rugpjūčio 10-12 dienomis Mill Hali 
miestelyje, Pennsylvania valstijoje, 
Karen ir James Tomalonių sodyboje. 
Norintiems daugiau informacijos - ei. 
paštas: RutaKS@aol.com arba tel. 301-
987-0322 (R. Kalvaitytė-Skučienė) bei 
ei. paštas: cedar-springs@comcast.net 
(James ir Karen Tomaloniai). 

SKELBIMAI 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 
Visos kriminalinės bylos 
30 metų darbo patirtis 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

ToK free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

Tel 630-257-0200, Lemont, BL 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės \ 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

•„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams ir 
studentams Lietuvoje. Aukojo: O. ir J. 
Treška $25; Charles Rackmil $20; 
Viktoras Motušis $10; Anonimas (B) 
$200; Gražina Liautaud $1,000; tę
siant vaiko metinę paramą Birutė 
Kožicienė $240; Aldona Kalvaitytė 
$240; Narimantas Karaša $240; Re
gina Snarskienė $240; studentų pa
ramai dr. Remigijus ir Aldona Gaškos 
$7,800; a.a. Helen Zimavičiūtės 
Carter atminimui Viltis Jatulis $50; 
dr. Nora M. Suginaitė $25; dr. Daina 
Variakojis $75. Labai ačiū, „Sau
lutė" (Sunlight Orphan Aid) 414 
Freehauf St., Lemont, IL. 60439, 
tel. (630) 243-7275. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

• A. a. Vytauto Aukštuolio at
minimą pagerbiant, jo sūnus Ginta
ras Aukštuolis atsiuntė ,,Saulutei" 
$1,210, kuriuos suaukojo J. J. Ne-
varauskas, I. H. Laucius, R. V Aukš
tuolis, P G. Naris, R. A. Lauraitis, D. 
Bilaišis, A S. Damijonaitis, A.V Ri
meika, R. J. Mozoliauskas, V J. Žu
kauskas, L. Butikas, S. Brown, B. 
Marlowe, D. Aukštuolis, Skautai, R. 
K. Vidžiūnas, N. Buczek, J. T. Kon
čius, P G. Petkus, V R. Jautokas, A. 
Tamošiūnas, K. D. Ječius, R. Riškus, 
R. Kisielienė, J. Favor, V G. Lendrai-
tis. „Saulutė" dėkoja už aukas padėti 
vargingai gyvenantiems vaikams 
Lietuvoje ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą a. a. Vytauto Aukštuolio šeimai 
ir artimiesiems. 

DRAUGO FONDAS 
4 5 4 S WEST 6 3 r d STREET 

CHICAGO, IL 6 0 6 2 9 
Tel.: 773-58S-9SOO 

DRAUGO FONDAS DĖKOJA 
IR LINKI GERŲ VASAROS ATOSTOGŲ 

Laukėm vasaros ir nerūpestingų 
atostogų, o ji jau įpusėjo. Bematant 
kris lapai ir prasidės ruduo su naujais 
rūpesčiais ir įsipareigojimais. Dienos 
ir mėnesiai skuba, viskas greitai pra
bėga. Prabėgo ir Draugo fondo skelb
tas pavasario vajus. Šis vajus nebuvo 
tiek gausus, kaip praėjusieji, nes di
delis skaičius Draugo fondo narių jau 
amžinybėje. 

Pavasario vajų parėmė nauji na
riai ir keliolika rėmėjų. Labiausiai va
jų parėmė ilgamečiai Draugo fondo 
nariai. 

Visiems rėmėjams ir nariams -
didelė Draugo fondo tarybos padėka. 
Tik jų dėka išlaikomas „Draugo" leidi
mas. „Draugas" buvo ir yra svarbus 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje. 

JAV paštas praneša apie periodi
nės spaudos mokesčių pakėlimą. 
„Draugo" dienraštį paliečia ne tik 
pašto mokestis, bet ir įvairūs reika
lavimai, pvz., pridedamas mokestis 
už kiekvieną siuntos maišą (dienraš
tis yra siunčiamas maišais pagal pre
numeratų vietovių kodus) ir dar pri
dedamas savaitinis mokestis. Pagal 
dabartinį pašto reikalavimą, per me

tus „Draugui" teks mokėti 37,000 
dol. daugiau. O kas sumokės tuos 
tūkstančius? Jau dabar girdėti dejo
nių, kad „Draugas" per brangus. Ta
čiau reikia susitaikyti su esama rea
lybe. Brangsta benzinas, automobilių 
nemažėja, o daugėja, ypač didelių. 
Nenorime skirtis su automobiliu, tad 
ir mokame aukštą kainą už benziną. 
Bet ar reikia atsisakyti vienintelio 
dienraščio išeivijoje dėl prenumera
tos kainos? Jį išlaikėme 98 metus, iš
laikykime ir toliau. Perduokime nau
jiesiems tautiečiams bei priaugan
čioms kartoms. 

Labai svarbus yra nuolatinis 
Draugo fondo kapitalo augimas. Ne
užtenka pasiremti vien tik investavi
mo rinkos uždarbiu, nes dienraščio 
išlaidos nuolat didėja. 

Baigiantis Draugo fondo pava
sario vajui atėjo paskutiniai įnašai. 
Visiems nariams ir rėmėjams Draugo 
fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja. 
Gyvuokime ir toliau, paremdami 
Draugo fondą ir džiaukimės kasdien 
sulaukdami dienraščio „Draugas". 

Marija Reinienė 

Nauji Draugo fondo įnašai 
Su 100 dolerių: Su 50 dolerių: 

Aniceta Janušauskienė, garbės na- Bronius ir Petre Andriukaitis, gar-
rė, iš viso 1,800 dol., Milton, MA. bės nariai, iš viso 1,575 dol., 
Zita Žvirždys, garbės narė, iš viso Franklin Park, IL. 
1,500 dol., Olympia, WA. Gražina Kenter, garbės narė, iš viso 
Enata Skrupskelis, iš viso 755 dol., 2,450 dol., Danbury, CT. 
Chicago, IL. 
Petras Pagojus, iš viso 500 dol., Su 25 doleriais: 
Detroit, MA. Algimantas Gureckas, iš viso 600 
Antanas ir Irena Dainorai, iš viso 100 dol., Germantovvn, MD. 
dol., Franklin, TN. Valerija Kligys, iš viso 85 dol., Edison, 
Dr. G. ir A. Grinis, iš viso 950 dol., St. NJ. 
Petersburg Beach, FL. 

Naujų šokėjų registracija 

Grandietiai kviečia apylinkės jaunimą įsijungti i jų gretas, šoki
me kartu Amerikos lietuvių Šoklų šventėje Los Angeles 2008 m. No
rinčius įsijungti | mOsi) ansamblio gretas, kviečiame registruotis sek
madieni, rugsėjo 9 d., 6 vai. v. 

Nuotraukoje M kaires: tautinio ansamblio „Grandis'1 Šokėjai Lina 
Jodwarytė, Saulius Fabianovich Ir Varva Rimeikaitė 2007 m. liepos 6 d. 
šokiu, dienoje Kaune prieš prasidedant eisenai. 

Virgos Rim«iki«nės nootr. 

http://www.lithuanianfoundation.org
mailto:RutaKS@aol.com
mailto:cedar-springs@comcast.net

